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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ
В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Постановка проблеми. Агропродовольчий комплекс національної економіки в цілому забезпечує первинні потреби України у продовольстві, частину продукції експортує, здійснює значні податкові надходження до бюджету. При цьому підприємства, інші
суб’єкти господарювання цього комплексу використовують великі обсяги моторного палива, природного
газу, електроенергії, часом застосуючи енерговитратні
технології та не досить енергоефективні технічні засоби, а в окремих випадках — малокваліфікований
персонал. Це є першопричиною вищих порівняно із
передовими країнами питомих витрат енергоресурсів
для виконання технологічних процесів і відповідно —
високої собівартості та енергомісткості виробництва
продукції. Зазначене не дозволяє багатьом підприємствам забезпечити конкурентоспроможність продукції, утримувати конкурентні позиції на ринках продукції.
Питання енергозабезпечення та ефективності
енерговикористання на підприємствах агропродовольчого комплексу в контексті економічної та енергетичної безпеки знаходяться в полі зору науковців, зокрема, таких, як В. І. Гавриш [1-8], В. В. Гришко,
В. М. Рабштина [9], О. Г. Захарченко [10-12], С. В. Іванов [5; 13-15], А. В. Калініченко [6; 7], В. І. Ляшенко,
Ю. М. Харізішвілі [16], М. Н. Малиш [4; 17; 18],
М. М. Омаров [17; 18], О. В. Федірець [3; 19] та ін.,
висвітлені також у авторських працях [19-29].
З урахуванням зазначеного метою статті є обґрунтування стратегічних напрямів формування еко-
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номічної та енергетичної безпеки агропродовольчого
комплексу шляхом удосконалення забезпечення його
енергоресурсами та підвищення ефективності їх використання.
Виклад основного матеріалу. Логістична концепція агропродовольчого комплексу (В. І. Перебийніс,
О. В. Перебийніс) [21, с. 115-116] передбачає, що організуючим є матеріальний потік, який функціонує у
процесі матеріально-технічного забезпечення та виробництва аграрної продукції, її переробки, зберігання
й реалізації безпосередньому споживачеві цієї продукції. Отже, сформований агропродовольчий комплекс
має чотири блоки: 1) ресурсне забезпечення та технологічне обслуговування; 2) сільське та рибне господарство; 3) зберігання та переробка продукції сільського
та рибного господарства; 4) торгівля продовольством.
Агропродовольчий комплекс займає чільне місце
в економіці країни, про що свідчать, зокрема, такі
цифри. Сільське населення України на 01.01.2020 р.
згідно статистичних даних [30] налічувало 12832,2 тис.
осіб (30,7% до загальної кількості населення). Кількість зайнятого населення у сільському, лісовому та
рибному господарстві (як виді економічної діяльності)
у віці 15-70 років у 2019 р. становила 3010,4 тис. осіб
(18,2% загальної кількості зайнятого населення держави), з них найманих працівників — 523,7 тис. осіб.
Найманих працівників, зайнятих виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, було
на цей час 310,5 тис. осіб. Отже, кількість найманих
працівників в агропродовольчому комплексі (без ре-
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сурсного забезпечення, технологічного обслуговування та торгівлі продовольчими товарами) становить
834,2 тис. осіб (13,9% до загального підсумку).
Продукція сільського господарства, вироблена на
підприємствах, зросла від 391015,8 млн грн у 2017 р.
до 449806,3 млн грн у 2019 р. (на 15,0%). Рибне господарство здійснювало добування водних біоресурсів у
2019 р. за такими видами: водні біоресурси — 92682 т,
з них риба — 58096 т, частка якої склала 62,7%. Обсяг
вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів становив у 2019 р. 586034,0 млн грн (99,4% до
рівня попереднього року).
Експорт агропродовольчої продукції у 2019 р. включав: продукти рослинного походження — 12914,5 млн
дол. США (25,8% загального обсягу експорту України); жири та олії тваринного або рослинного походження — 4732,2 млн дол. США (9,5%); готові харчові
продукти — 3220,4 млн дол. США (6,4%); живі тварини, продукти тваринного походження — 1277,0 млн
дол. США (2,6%). Тобто, за нашими підрахунками, у
товарній структурі загальнодержавного експорту агропродовольча продукція займала майже чверть обсягу
(24,3%). Для порівняння, друга позиція в експорті належить недорогоцінним металам та виробам з них —
20,5%.
Оптовий товарооборот продовольчих товарів підприємств оптової торгівлі у 2018 р. склав 356102,8 млн
грн, що на 11,8% більше проти попереднього року.
Роздрібний товарооборот продовольчих товарів підприємств роздрібної торгівлі у 2019 р. склав 336587,9 млн
грн (на 16,2% більше проти 2018 р.). Частка продажу
підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів, вироблених на території України, становила у
2018 р. 81,4%, а в 2019 р. — 80,0%. Можна зробити
підсумок, що агропродовольчий комплекс в основному забезпечує продовольчу безпеку країни, формуючи на 80% потребу в продовольстві.
Обсяги палива, спожитого в сільському, лісовому
та рибному господарстві у 2019 р. (у т умовного палива), склали (згідно [32]): вугілля кам’яне — 69469 т
у. п., природний газ — 304992, бензин моторний —
166492, паливо дизельне — 2328789, паливні брикети
і гранули з деревини та іншої природньої сировини —
26765, дрова для опалення — 67969, біогаз — 12208 т у. п.
Рейтинговий список палива, пріоритетного для
сільського, лісового та рибного господарства, формований нами, включає: 1) дизельне паливо — 78,6%;
2) природний газ — 10,3; 3) бензин моторний — 5,6;
4) дрова для опалення, паливні брикети і гранули з деревини та іншої природньої сировини — 3,2; 5) вугілля
кам’яне — 2,3%. Тобто, 84,2% палива (дизельне паливо
та бензин моторний) — це пальне для мобільних технічних засобів (тракторів, самохідних збиральних машин, автомобілів тощо), що визначається специфікою
виробничої діяльності підприємств цього виду діяльності.
Обсяги палива, спожитого при виробництві харчових продуктів у 2019 р., склали [32]: вугілля кам’яне — 77617 т у. п., природний газ — 818044, бензин
моторний — 24617, паливо дизельне — 168637, пропан
і бутан скраплені — 42120 т у. п. Рейтинговий список
палива, пріоритетного для виробництва харчових продуктів, може бути таким: 1) природний газ — 72,3%;
2) дизельне паливо — 14,9; 3) вугілля кам’яне — 6,9;
4) пропан і бутан скраплені — 3,7; 5) бензин моторний — 2,2%. Отже, провідним паливом у харчовій про-
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мисловості є газове паливо (природний газ, пропан
і бутан скраплений), частка якого складає 76,0% загальної кількості палива, що визначається специфікою
виробничої діяльності підприємств цієї галузі.
Використання електроенергії у 2019 р. при виробництві харчових продуктів склало 3991016 тис.
кВт·год, у сільському, лісовому та рибному господарстві — 2405276 тис. кВт·год, що в 1,7 раза більше. Зазначене обумовлено, перш за все, технологічними
особливостями електрифікованих стаціонарних виробничих процесів. Зокрема, специфіка харчових виробництв змушує використовувати у системах охолодження електроенергії у 9,4 раза більше, ніж у сільському, лісовому та рибному господарстві.
Використання теплоенергії при виробництві харчових продуктів у 2019 р. склало 7403784 Гкал, у
сільському, лісовому та рибному господарстві —
1876910 Гкал, що у 3,9 раза більше, що обумовлюється
особливостями операційних (виробничих) процесів.
Розглядаючи економічні категорії «економічна
безпека» та «енергетична безпека», варто вказати на їх
взаємопов’язаність та взаємозалежність. І це не випадково, адже енергетична безпека є підсистемою економічної безпеки (як системи). Категорія «енергетична безпека» (В. І. Перебийніс) [4] характеризує захищеність країни, зокрема, національної економіки, її
окремих секторів, продуктових комплексів та їх підкомплексів, господарюючих суб’єктів, територіальних
громад, окремих людей від зовнішніх і внутрішніх
чинників, які порушують функціонування систем
енергозабезпечення, ставлять під загрозу ефективну
роботу операційних і логістичних систем та систем
енергозабезпечення, чим викликають загрозу самій
державі, бізнесу, населенню.
Економічну та енергетичну безпеку варто розглядати як чинники зовнішнього та внутрішнього середовища агропродовольчого комплексу. З позицій зовнішнього середовища важливим є внесок агропродовольчого комплексу у формування економічної та
енергетичної безпеки на загальнодержавному рівні. З
огляду на внутрішнє середовище важливим є забезпечення економічної та енергетичної безпеки функціонування безпосередньо цього комплексу.
Макроекономічна нестабільність у світі, що характеризується мінливістю кон’юнктури світових ринків енергоресурсів, невизначеністю та існуючими ризиками енергопостачання, зумовлює необхідність щонайменше двох стратегій формування енергетичної
безпеки: стратегії енергонезалежності та стратегії
енергозаощадження. Зокрема, стратегія енергонезалежності передбачає збільшення видобутку енергоресурсів у країні (природного газу, нафти, вугілля та ін.),
а також розвитку виробництва альтернативних видів їх
видів, зокрема біопалива. Стратегія енергозаощадження ж зорієнтована на всебічну економію енергетичних
ресурсів та енергоносіїв.
У галузі національної безпеки агропродовольчий
комплекс має специфічні завдання, забезпечуючи посильний внесок в економічну, продовольчу та енергетичну безпеку. Однак, як зазначається у доповіді
Групи експертів високого рівня з питань продовольчої
безпеки та харчування Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки [33], аналіз взаємозв’язків між виробництвом біопалива та забезпеченням продовольчої
безпеки особливо складний, адже знаходиться на пе-
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ретині багатьох світових проблем: енергетика, продовольство, землекористування, розвиток.
Підходи щодо пріоритетів визначення дотичних
видів безпеки (економічної, продовольчої, енергетичної), які забезпечуються агропродовольчим комплексом, подано у матриці (див. рисунок).
З огляду на наведену матрицю розроблено такі
варіанти забезпечення агропродовольчим комплексом
відповідних видів безпеки (В. І. Перебийніс) [25]:
1) імператив економічної та продовольчої безпеки;
2) імператив економічної та енергетичної безпеки;
3) імператив продовольчої та енергетичної безпеки. Це
означає, що агропродовольчий комплекс має три основні варіанти поєднання імперативів забезпечення
економічної, продовольчої та енергетичної безпеки.
Очевидно, що вибір кожного з варіантів диктується
поточними і перспективними завданнями, які постають перед державою у сфері національної безпеки, зокрема, стратегіями економічної, продовольчої та
енергетичної безпеки.
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Рисунок. Матриця імперативів відповідних видів
безпеки, що забезпечуються продуктовими
підкомплексами агропродовольчого комплексу [25]
Важливою складовою вітчизняного агропродовольчого комплексу є бурякоцукровий підкомплекс,

що представлений, зокрема, бурякосіючими господарствами та цукровими заводами. Згідно даних [30] посівні площі під буряками цукровими фабричними у
2019 р. порівняно з 2017 р. скоротилися на 94 тис. га
(на 29,7%). Виробництво цукросировини за цей час
теж зазнало зменшення — на 4678 тис. т (майже у півтора раза), що зумовлено зменшенням як урожайності,
так і посівних площ.
За аналізовані три роки середні ціни на цукросировину зменшилися на 9,2%. Така цінова ситуація
на відповідному ринку стала однією з причин, що
останніми роками виробництво буряків цукрових
фабричних у сільськогосподарських підприємствах
стало збитковим. Так, якщо у 2017 р. рентабельність
цукросировини була +12,4%, то у 2018 р. рівень збитковості склав -11,4%, а у 2019 р. — -15,4%. Тобто, за
три роки в цілому рентабельність скоротилася на
27,8 відсоткового пункту.
Не випадково виробництво цукру білого рафінованого бурякового у твердій формі за аналізований період скоротилося на 552,7 тис. т, тобто в 1,4 раза. Відповідно, у досліджуваному періоді експорт цукру та
кондитерських виробів із цукру зменшився на 39,9%,
не в останню чергу з огляду на загострення конкуренції на світових ринках.
Ураховуючи зазначені тенденції (перевиробництво цукрових буряків та цукру) доречним є переробка їх надлишку в біоетанол та біогаз. При цьому
слід врахувати і те, що для підприємств цукрової галузі
пріоритетним завданням є енергозаощадження, адже
за даними [34] енергетична складова у структурі собівартості виробництва цукру досягає 50%.
У таблиці з урахуванням даних [35] подані розрахунки двох варіантів проєктних показників біогазового
комплексу цукрового заводу: перший — переробка щорічно 400 тис. т цукросировини, другий — 500 тис. т.
Таблиця

Розрахунок ефективності біогазового комплексу цукрового заводу
Показник
Обсяг перероблених буряків, тис. т
Виробництво жому, тис. т
Вихід сухої речовини (пресованого цукрового жому), тис. т
Втрати сухої речовини при зберіганні, тис. т
Кількість біомаси, що залишилася, тис. т
Кількість біомаси, придатної для виробництва біогазу, тис. т
Виробництво біогазу, тис. м3
Кількість електроенергії, отриманої при спалюванні біогазу в когенераційній установці,
млн кВт·год
Кількість електроенергії, використаної для роботи біогазового комплексу, млн кВт·год
Кількість електроенергії, що буде реалізована державі за «зеленим тарифом», млн кВт·год
Вартість електроенергії, що буде реалізована державі за «зеленим тарифом», млн грн
Кількість теплової енергії, яка попутно отримується при роботі когенераційної установки,
млн кВт·год
Кількість теплової енергії, що використовується на підтримку температурного режиму ферментації в найхолоднішу пору року, млн кВт·год
Кількість теплової енергії, що залишається, млн кВт·год
Кількість природного газу, що може бути замінений тепловою енергією, млн м3
Вартість природного газу, що може бути замінений тепловою енергією, млн грн
Загальна вартість реалізованої електроенергії та заміненого тепловою енергією
природного газу, млн грн
Сумарний прибуток з розрахунку на 1 т перероблених цукрових буряків, грн
Відношення загальної вартості реалізованої електроенергії та заміненого тепловою енергією
природного газу до операційних витрат на утримання біогазового комплексу і відсотки за
кредитом
Термін окупності проекту після введення в експлуатацію, років (експертні оцінки [35])

Проєктний аналіз засвідчив, що біогазова установка за рахунок виробництва біогазу і перетворення
його в електроенергію (2-й варіант) може збільшити
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Варіант 1
400,0
320,0
22,4
2,2
20,2
18,2
10886,4

Варіант 2
500,0
400,0
28,0
2,8
25,2
22,7
13608,0

23,9
2,4
21,5
26,0

29,9
3,0
26,9
32,5

24,9

31,1

7,4
17,5
1,9
15,9

9,3
21,8
2,4
19.9

41,9
83,8

52,4
104,8

1,6:1
До 6

2:1
До 5

прибуток із розрахунку на 1 т перероблених цукрових
буряків у п’ять разів. Зазначене дозволить забезпечити
окупність проєкту за цим варіантом до п’яти років.
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Висновки. Агропродовольчий комплекс займає
чільне місце в економіці країни: кількість найманих
працівників (без ресурсного забезпечення, технологічного обслуговування та торгівлі продовольчими товарами) складає 13,9% до загального підсумку; потреби
країни у продовольстві на 80% формуються за рахунок
власного виробництва; у товарній структурі загальнодержавного експорту агропродовольча продукція займає майже чверть обсягу (24,3%). Визначено рейтинговий список палива, пріоритетного для окремих
складових агропродовольчого комплексу, що визначається специфікою їх виробничої діяльності: для сільського, лісового та рибного господарства — дизельне
паливо та бензин моторний (84,2% загальної кількості
палива); для виробництва харчових продуктів — газове
паливо (природний газ, пропан і бутан скраплений),
частка якого складає 76,0%.
Встановлено, що економічну та енергетичну безпеку варто розглядати як чинники зовнішнього та
внутрішнього середовища агропродовольчого комплексу. Зазначене обумовлює доцільність щонайменше
двох стратегій формування енергетичної безпеки:
стратегії енергонезалежності та стратегії енергозаощадження.
Враховуючи перевиробництво цукрових буряків
і цукру в Україні та ринкову кон’юнктуру на світових
ринках, доречним є переробка їх надлишку в біоетанол
та біогаз. Оскільки для підприємств цукрової галузі
енергозаощадження є пріоритетним завданням, то виробництво власного біогазу дозволить диверсифікувати джерела енергозабезпечення та оптимізувати
енерговитрати.
Проведені розрахунки двох варіантів проєктних
показників біогазового комплексу цукрового заводу
(перший — переробка щорічно 400 тис. т цукросировини, другий — 500 тис. т) засвідчили, що біогазова
установка за рахунок виробництва біогазу і перетворення його в електроенергію (2-й варіант) може збільшити прибуток із розрахунку на 1 т перероблених
цукрових буряків у п’ять разів. Зазначене дозволить
забезпечити окупність проєкту за цим варіантом до
п’яти років.
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ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА: СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ,
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ, БАР’ЄРИ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України
«Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів України».
Постановка проблеми. Забезпечення збалансованого сталого функціонування логістичних систем різного рівня вимагає впровадження організаційноуправлінських та зелених технологій, інноваційних
бізнес-моделей, спрямованих на зниження негативного впливу на довкілля. Це відповідає концепції «зеленого зростання», запропонованої Організацією Економічного Співробітництва та Розвитку. Як показує
міжнародний досвід, підвищення рівня екологічної
безпеки національної економіки можна досягти шляхом впровадження концептуально нових інструментів
управління, заснованих на комплексному (інтеграція
системного, процесного, ситуаційного, функціонального) підходів, концепцій «бережливого» виробництва, сталого розвитку [1; 2].
Сьогодні провідні вчені ведуть наукові дискусії
щодо реалізації концепції «зеленого зростання» з метою збереження навколишнього середовища і вдосконалення господарської діяльності підприємств. Бажання компаній сформувати у споживачів екологічний імідж сприяло розробці концепції сталої логістики
[3], яка включає «зелені» складові і розглядає економічну, соціальну і екологічну діяльність у контексті
логістичного управління.
Таким чином, сучасні умови господарювання
диктують нові вимоги до розвитку логістичних систем.
До першочергових відноситься циркулярна економіка
як одна з найважливіших складових загальної стратегії
соціальної відповідальності бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін
«зелена економіка» вперше було згадано в 1989 р. у
доповіді групи провідних економістів для уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної
Ірландії [4]. У широкий обіг це поняття ввійшло у період світової економічної кризи 2008-2009 рр. Так, у
2009 р. Програма ООН з навколишнього середовища
опублікувала доповідь «Глобальний зелений новий
курс», у якому розглядалися цілі, завдання, елементи,
стимули і напрями внутрішньої політики, спрямованої
на розвиток зеленої економіки. Зелена економіка, в
основному, визначалася як практичний підхід для досягнення сталого розвитку.
На даний час концепція зеленої економіки активно обговорюється вченими, експертами, бізнесом
і громадськими організаціями. Експерти ЮНЕП [5]
формулюють зелену економіку як економіку, яка приводить до поліпшення добробуту людей і соціальної
справедливості і у той же час значно знижує ризики
для навколишнього середовища і екологічний дефіцит. Відповідно до цієї концепції, пріоритетами зеле-
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ної економіки є, з одного боку, підтримка і відновлення природного капіталу; використання відновлювальної енергії та низьковуглецевих технологій для викопного палива; підвищення ефективності використання ресурсів та енергії; формування відповідальної
поведінки мешканців міст; перехід на низьковуглецеву
мобільність; а з іншого — створення нових робочих
місць і підвищення соціальної справедливості.
В останнє десятиліття особливу увагу провідні науковці приділяють дослідженням нової концепції розвитку економіки, що отримала назву «циркулярна економіка» («circular economy»). На думку прихильників
даної концепції, циркулярне зростання допоможе в
подоланні кліматичної кризи і сприятиме розвитку інклюзивної зеленої економіки. Саме ж визначення такого різновиду економіки сформулювали у своєму дослідженні в 2019 р. експерти Оксфордського університету [6], ґрунтуючись на серії інтерв'ю, проведених з
учасниками Platform for Accelerating the Circular
Economy (PACE). Опитані фахівці здебільшого погодилися з тим, що економіка замкнутого циклу являє
собою регенеративний за своїм задумом тип економіки, який має на меті збереження якомога більшої
цінності продуктів, їх складових частин і матеріалів,
чиє зростання не стимулюється і не залежить від використання обмежених ресурсів. За своєю суттю, даний різновид економіки розглядається як нова траєкторія розвитку суспільства по шляху стійкості.
Еволюційний розвиток циркулярної економіки
відбувався за трьома основними етапами [7]:
I етап (1970-1990 рр.) — робота з відходами — у
європейських країнах і США було прийнято ряд законодавчих заходів екологічного спрямування. Найбільшу зацікавленість починає викликати концепція
3R (Reduce, Reuse and Recycling). Зароджується принцип, відомий під назвою «забруднювач платить».
Центральне місце займає питання управління відходами, але в силу недостатньої розвиненості екологічної культури і мислення, набирає популярність підхід,
при якому територію менш багатих країн використовували під поховання відходів та/або їх переробку;
II етап (1990-2010 рр.) — стратегії екологічної
ефективності — певний вплив на становлення циркулярної економіки мала ідея екологічних платежів
(плата за забруднення). Екологічні проблеми сприймалися суспільством як якась економічна можливість.
На початку 2000-х років ряд екологічних проблем було
визнано глобальними (руйнування озонового шару,
глобальне потепління). Наукове співтовариство ак-
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тивно розробляє можливі шляхи безвідходного виробництва, але стосовно лише у промисловості;
III етап (приблизно 2010 рр. — теперішній час) —
максимальне збереження в епоху виснаження ресурсів — концепція циркулярної економіки, увібравши в
себе найбільшою мірою ідеї теоретичних досліджень,
придбала остаточну форму. Центральною проблемою
визнано загрозу з виживання людства через скорочення і поступове зникнення необхідних природних
ресурсів, зростання населення планети та обсягів відходів. Компаніям пропонується розвиватися з урахуванням трьох ключових принципів: зелені інновації,
альтернативні джерела, зміна промислової парадигми.
Нині близько 500 компаній у світі реалізують стратегію циркулярної економіки.
Перехід від індустріального суспільства до постіндустріального в 60-х роках XX ст., який засновано
на технологічному прогресі та інноваційній моделі
розвитку, зумовив появу в науковій літературі поняття
циркулярної економіки. Концепція циркулярної економіки була висунута в 1966 р. американським економістом К. Боулдінгом і носила яскраво виражений
екологічний характер: «... людина має знайти своє
місце в циклічній екологічній системі ...» [8]. У подальшому концепція стала набувати більш економічний характер [9].
Аналіз літературних джерел показав, що переважна кількість дослідників [7; 10; 11] використовує
при описі основних принципів циркулярної економіки частку «re» (з латини означає «заново», «знову»),
що характеризує основну сутність циркулярної економіки. В основі циркулярної економіки спочатку було
закладено три головні принципи, які отримали назву
«3R»: Reduce (скорочення) — Reuse (повторне використання) — Recycle (переробка). Але з часом вони
трансформувалися в «9R»: Rethink — Reduce — Reuse —
Repair — Refurbish — Remanufacturing — Repurpose —
Recycle — Recover.
Виявленню чинників, які стримують розвиток
циркулярної економіки, присвячено значну кількість
наукових публікацій [12; 13; 14]. У роботі [11] зазначено, що реалізації концепції циркулярної економіки
на практиці можуть перешкоджати такі бар'єри:
культурні (екологічна культура компаній, відсутність інтересу та обізнаності споживачів, діяльність на
засадах лінійної економіки, зацікавленість у ланцюгу
створення кінцевої вартості);
нормативні (обмеженість замкнутих закупівель,
відсутність глобального консенсусу, заборона законів
і правил);
ринкові (матеріали низької якості, стандартизація, висока інвестиційна вартість, обмежене фінансування кругових бізнес-моделей);
технологічні (здатність постачання високоякісної
відновленої продукції, недостатність масштабу демонстрації проєктних рішень, відсутність необхідних даних про вплив чинників).
Н. Батова, Е. Шершунович, І. Точицька [15] виділили і систематизували 5 груп бар'єрів розвитку циркулярної економіки: соціально-культурні, законодавчі, інформаційні, технологічні та економічні.
Соціально-культурні бар'єри стримують розвиток
циркулярної економіки з огляду на наявні відмінності
у ціннісних установках і рівні екологічної відповідальності суспільства. Законодавчі бар'єри виявляються у
формі обмежень, що накладаються чинним законодав-
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ством. Недостатня інформованість споживачів і виробників щодо сутності і принципів, кращих практик
і передового досвіду впровадження циркулярної економіки формує інформаційні бар'єри. Економічні
бар'єри обумовлено безліччю чинників, серед яких
можна вказати вартість циркулярних інновацій; відсутність чіткої методології оцінювання економічної
ефективності діяльності підприємств, що використовують вторинні ресурси; дієвих механізмів фінансової
підтримки і преференцій з боку банківської системи
і державного сектору. Технологічні бар'єри впровадження циркулярної економіки характеризуються
відсутністю чіткої логістичної інфраструктури системи
збору, вилучення та переробки вторинних ресурсів;
відсутністю демонстраційних проєктів роботи з новими технологіями, і як наслідок, стурбованість проблемою якості продуктів, вироблених із вторинної сировини і відходів [15].
Вивчення і узагальнення наукової літератури
свідчить про те, що за останні десятиліття розвитку
даного наукового напряму вчені так і не прийшли до
спільного й однозначного тлумачення терміна «циркулярна економіка». Зараз запропоновано безліч концептуальних підходів до розгляду екологічної складової національної економіки. Це зумовлено значною
кількістю сформованих наукових шкіл, яким притаманні свої особливості і підходи до теоретичних і прикладних аспектів розвитку концепцій зеленої та циркулярної економіки. Однак усі запропоновані формулювання терміна «циркулярна економіка», як правило,
носять загальноприйнятий характер і мають більш широке значення, не враховуючи при цьому специфіку
функціонування логістичних систем різного рівня.
Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування авторського підходу до визначення поняття «циркулярна економіка» з урахуванням специфічних особливостей розвитку національної логістичної системи України.
Методологічною основою дослідження є наукові
праці зарубіжних і українських вчених з проблем зеленої економіки, циркулярної економіки, екологічного
менеджменту.
Дослідження проводилося з використанням загальнонаукових методів: аналізу і синтезу — для узагальнення існуючих теоретичних підходів і положень,
наукових розробок з проблем розвитку циркулярної
економіки та екологізації логістичних систем, уточнення термінологічного апарату; класифікації — для
систематизації наукових підходів до визначення поняття «циркулярна економіка», які запропоновано
різними науковими школами; статистичного аналізу й
порівняння — для аналізу розвитку національної логістичної системи України з урахуванням екологічної
складової; структурно-логічного узагальнення — для
уточнення формулювання терміна «циркулярна економіка».
Статистичні дані по Україні включають: ВВП у
постійних цінах 2010 р.; сукупні витрати (капітальні
інвестиції та поточні витрати) на охорону навколишнього природного середовища, у тому числі у сфері транспорту й складського господарства; витрати
бюджету на охорону навколишнього природного середовища; загальні витрати на захист атмосферного повітря та клімату, в тому числі у сфері транспорту й
складського господарства; інвестиції в обладнання та
установки, пов'язаних з комплексними екологічно
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чистими технологіями; обсяги викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел
забруднення; обсяг викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від автомобільного транспорту; обсяги
утворених і утилізованих промислових відходів. Ці
дані взято у розділах «Навколишнє природне середовище», «Транспорт», «Діяльність підприємств» на
сайті Державної служби статистики України, а також
у статистичних збірниках «Довкілля України», «Діяльність суб’єктів господарювання».
Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі існують різні погляди на трактування категорії «циркулярна економіка». Як правило, вчені її
ототожнюють з поняттями «кругова економіка», «циклічна економіка», «відновлювана економіка», «циклова економіка», «економіка замкнутого циклу», «зелена економіка» тощо. Ряд дослідників вважає, що
циркулярна економіка є новим етапом у розвитку концепції сталого розвитку та зеленої економіки зокрема.
З іншого боку, набагато рідше, вона розглядається як
самостійний напрям в економічній теорії, що зародився у 1970-х роках XX ст. [16; 17]. Є. Мішенін,
І. Коблянська [18] підкреслюють, що циркулярна економіка не є аналогом «зеленої економіки», а виступає
як складова її частина, а також шлях для досягнення
сталого розвитку.
Нижче наведено основні трактування поняття
«циркулярна економіка», які запропоновано представниками різних наукових шкіл:
стратегія сталого розвитку, яку спрямовано на
підвищення ефективності використання матеріалів та
енергії [10];
економічна система, яку засновано на бізнес-моделях, що замінюють концепцію «кінця терміна служби» скороченням, альтернативним повторним використанням, переробкою і відновленням матеріалів у процесах виробництва / розподілу і споживання, таким
чином, функціонуючи на мікрорівні (продукти, компанії, споживачі), мезорівні (екоіндустріальні парки)
і макрорівні (місто, регіон, нація і за їх межами) з метою досягнення сталого розвитку, що має на увазі
формування якісного навколишнього середовища,
економічного процвітання і соціальної справедливості
в інтересах поколінь [11];
складна багаторівнева система, принципи організації якої істотно відрізняються від традиційної лінійної економіки [15];
глобальна економічна модель, яка відділяє економічне зростання і розвиток від споживання кінцевих
ресурсів [19];
політична стратегія, яку спрямовано на зменшення дефіциту ресурсів і зниження рівня забруднення [20];
діяльність з виробництва, розподілу і споживання
благ, яка базується на принципах заощадження різних
ресурсів і матеріалів, «безвідходного господарства»
[21];
спосіб вирішення проблем сталого розвитку ресурсів [22];
реалізація замкнутого циклу матеріальних потоків
в економічній системі [23];
шлях до сталого розвитку [24];
спосіб безперервного економічного розвитку без
створення значних екологічних і ресурсних проблем
[25];
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новий тренд, основа «Четвертої промислової революції» [26];
цілісна концепція, що охоплює дії «скорочення,
повторного використання та переробки» у процесі виробництва, обігу та споживання [27];
модель економічного розвитку з максимальним
використанням ресурсів і захистом навколишнього середовища [28];
проста, але переконлива стратегія, яку спрямовано на скорочення як витрат первинних матеріалів,
так і обсягу виробництва відходів шляхом закриття
економічних та екологічних циклів потоків ресурсів
[29];
взаємовигідна філософія, згідно з якою «процвітаюча» економіка та «здорове» навколишнє середовище можуть співіснувати [30];
простір для вирішення зростаючих проблем з ресурсами; концепція, яка дозволяє відокремити пряме
використання ресурсів від економічного зростання
[31];
модель виробництва і споживання товарів через
замкнуті матеріальні потоки, які засвоюють зовнішні
ефекти, що пов'язані з отриманням первинних ресурсів і утворенням відходів (включаючи забруднення)
[32];
вирішення ряду проблем, таких як утворення
відходів, ресурсодефіцит і стійкі економічні вигоди
[33];
відновлювальна або регенеративна виробнича система; комплексний процес боротьби з відходами [34];
економіка, яка підвищує добробут людей і забезпечує соціальну справедливість, істотно знижуючи ризики для довкілля [35];
регенеративна система, у якій витрати ресурсів
і втрати, викиди і витоки енергії зводяться до мінімуму
за рахунок уповільнення, закриття та звуження матеріальних і енергетичних циклів [36];
економічна модель, у якій як результати, так і
власне процеси ресурсозабезпечення і виробництва
плануються й організовуються таким чином, щоб
максимізувати добробут людей і ефективність функціонування екосистем [37];
економічна діяльність, яку спрямовано на енергозбереження, регенеративне екологічно чисте виробництво, обіг і споживання [38];
один з інструментів вирішення екологічних проблем забезпечення стабільного екологічного майбутнього [39];
філософія вторинного використання та отримання прибутку з того, що раніше вважалося непотрібним
і відправлялося в утиль у рамках тріади традиційної
лінійної економіки [40];
економіка, яка ґрунтується на відновленні ресурсів, переході до користування відновлюваними джерелами енергії та переробці вторинної сировини [41];
складова частина розширеного поняття «зелена»
економіка; наступний етап розвитку «зеленої» економіки [42];
ініціатива зі сталого розвитку, метою якої є скорочення лінійних матеріальних і виробничих потоків у
системах виробництва і споживання суспільства шляхом застосування матеріальних циклів, поновлюваних
і каскадних потоків енергії до лінійної системи [43];
економічна модель, яку засновано на принципах
кругового функціонування замкнутих технологічного
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й біологічного циклів; інструмент зеленої економіки
задля діяльності з досягнення сталого розвитку та виконання ключових цілей [44].
М. Гур’єва [44] пропонує згрупувати підходи до
трактування поняття «циркулярна економіка» за період його становлення таким чином: глобальна економічна модель (2004 р.); діяльність (2007 р.); новий

тренд 4.0 (2013 р.); економічна модель (2015 р.); виробнича система (2016 р.); економічна діяльність, інструмент (2017 р.); філософія, економіка (2018 р.).
Виходячи з вищевикладеного, існуючі наукові
підходи до визначення терміна «циркулярна економіка» можна умовно класифікувати за 9 групами
(табл. 1).

Таблиця 1
Систематизація підходів до категорії «циркулярна економіка»,
які запропоновано представниками різних наукових шкіл
Класифікаційна група
Науковий підхід
Економіка замкнутого циклу
Розділ економіки
Економіка, яка базується на відновленні ресурсів
Філософія господарювання
Парадигма
Концепція економічного розвитку
Стратегія
Стратегія сталого розвитку
Модель
Економічна модель в умовах глобалізації
Економічна система із замкнутим циклом, яку засновано на R-принципах
Система
Регенеративна виробнича система
Екологічна можливість
Альтернатива традиційної лінійної економіки
Використання відходів виробництва
Технологія рециклінгу
Переробка вторинної сировини
Інструмент «зеленої» економіки
Інструмент
Інструмент вирішення екологічних проблем
Економічна діяльність
Вид діяльності
Господарська діяльність
Діяльність, яку спрямовано на збереження довкілля
Джерело: авторська розробка.

На підставі узагальнення термінологічного апарату з обраної тематики згідно з різними науковими
концепціями та у результаті проведених досліджень
[45-59] надано авторський підхід до формулювання
терміна «циркулярна економіка», який полягає у розгляді даного поняття з трьох позицій:
сучасна парадигма розвитку логістичних систем;
стратегічний напрям сталого розвитку;
економічна модель, яку засновано на технології
рециклінгу промислових відходів з метою досягнення
сталого функціонування бізнес-моделей у національній економіці.

Роки

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Аналіз статистичних даних показує, що «зелена»
трансформація національної логістичної системи України в умовах циркулярної економіки відбувається
недостатньо ефективно. Так, за даними Міністерства
фінансів України, питома вага видатків бюджету на
охорону навколишнього природного середовища
(ОНПС) незначна і становила у 2019 р. лише 0,7% загального обсягу видатків державного бюджету. Це, у
свою чергу, не відповідає Цілям сталого розвитку
2016-2030 рр. Частка сукупних витрат на охорону
навколишнього природного середовища у загальному
обсязі ВВП несуттєва і становила в 2019 р. 4,2% (табл. 2).

Таблиця 2
Фінансово-економічні показники розвитку сфери
охорони навколишнього природного середовища в Україні
Сукупні витрати
Витрати бюджету на ОНПС
на ОНПС
ВВП у постійних
цінах 2010 р.,
питома вага
питома вага
млн грн
млн грн
млн грн
у загальному обсязі
в обсязі ВВП, %
видатків бюджету, %
1079346,0
13128,1
1,2
2872,4
0,8
1138338,0
18490,4
1,6
3890,7
0,9
1141055,0
20514,0
1,8
5297,9
1,1
1140750,0
20377,9
1,8
5594,2
1,1
1066001,0
21925,6
2,1
3481,7
0,7
961821,0
24591,1
2,6
5529,7
0,8
985299,0
32488,7
3,3
6255,4
0,7
1010173,0
31492,0
3,1
7349,3
0,7
1043272,0
34392,3
3,3
8242,1
0,7
1037299,1
43735,9
4,2
9731,1
0,7

Джерело: складено за даними [60, с. 195, 198].
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Питома вага сукупних витрат на ОНПС у сфері
транспорту й складського господарства знизилася за
2012-2019 рр. на 4,3 відсоткових пункти або з 6,2 до
1,9% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС.
За цей період спостерігалася тенденція скорочення
частки капітальних інвестицій у розвиток сфери транспорту й складського господарства на 51 в.п. або з 58,8

до 7,8% загального обсягу сукупних витрат на ОНПС
у цій сфері. Питома вага поточних витрат на ОНПС у
сфері транспорту та складського господарства, відповідно, зросла на 51 в.п. або з 41,2 до 92,2% загального
обсягу сукупних витрат на ОНПС у даному виді економічної діяльності (табл. 3).
Таблиця 3

Динаміка сукупних витрат на охорону навколишнього
середовища в сфері транспорту й складського господарства
Роки
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

У тому числі
в сфері транспорту
й складського господарства
млн грн
частка, %
1262,6
6,2
691,6
3,4
330,0
1,5
303,8
1,2
824,9
2,5
575,4
1,8
742,3
2,2
819,0
1,9

Загальний
обсяг,
млн грн
20514,0
20377,9
21925,6
24591,1
32488,7
31492,0
34392,3
43735,9

У тому числі
капітальні інвестиції
млн грн
742,1
197,6
78,0
59,0
96,7
65,3
168,2
64,0

частка, %
58,8
28,6
23,6
19,4
11,7
11,3
22,7
7,8

поточні витрати
млн грн
520,5
494,0
252,0
244,8
728,2
510,1
574,1
755,0

частка, %
41,2
71,4
76,4
80,6
88,3
88,7
77,3
92,2

Джерело: складено за даними [60, с. 191, 194, 198].

Частка поточних витрат на ОНПС у сфері транспорту й складського господарства скоротилася за
2012-2019 рр. на 1,2 в.п. або з 3,7 до 2,7% загального
обсягу поточних витрат на охорону навколишнього середовища. Питома вага витрат на захист атмосферного
повітря та клімату в сфері транспорту й складського
господарства зменшилася на 1,6 в.п. або з 2,4 до 0,8%

загального обсягу цих витрат за всіма видами економічної діяльності. При цьому питома вага витрат на
захист атмосферного повітря та клімату в сфері транспорту й складського господарства знизилася на 3,1% у
загальному обсязі поточних витрат на ОНПС у цій
сфері або з 6,1 до 3% (табл. 4).
Таблиця 4

Динаміка поточних витрат на охорону навколишнього середовища
Роки

Загальний
обсяг,
млн грн

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

13924,7
14339,1
13965,7
16915,5
19095,2
20466,4
24318,0
27480,2

У тому числі
в сфері транспорту
й складського господарства
млн грн
частка, %
520,5
3,7
494,0
3,4
252,0
1,8
244,8
1,4
728,2
3,8
510,1
2,5
574,1
2,4
755,0
2,7

З них витрати на захист
атмосферного повітря
та клімату, млн грн
1330,8
1411,1
1234,6
1512,6
1755,4
2086,9
2897,7
2963,9

у Тому числі
в сфері транспорту
й складського господарства
млн грн
частка, %
31,9
2,4
29,0
2,1
22,6
1,8
60,3
4,0
32,4
1,8
31,8
1,5
26,7
0,9
22,4
0,8

Джерело: складено за даними [60, с. 172, 192, 198].

За 2012-2019 рр. питома вага капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища у сфері транспорту й складського господарства

знизилася на 10,9 в.п. або з 11,3 до 0,4% загального
обсягу капітальних інвестицій на ОНПС за всіма видами економічної діяльності (табл. 5).
Таблиця 5

Динаміка капітальних інвестицій на охорону навколишнього середовища
Роки
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Загальний обсяг,
млн грн
6589,3
6038,8
7959,9
7675,6
13390,5
11025,6
10074,3
16255,7

У тому числі у сфері транспорту й
складського господарства, млн грн
742,1
197,6
78,0
59,0
96,7
65,3
168,2
64,0

Питома вага у загальному обсязі
капітальних інвестицій, %
11,3
3,3
1,0
0,8
0,7
0,6
1,7
0,4

Джерело: складено за даними [60, с. 189, 191].
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За досліджуваний період питома вага інвестицій
в обладнання та установки, які пов'язано з екологічно
чистими технологіями, у сфері транспорту й складського господарства зменшилася на 18,2 в.п. або 21,7
до 3,5% загального обсягу цих інвестицій. Частка інвестицій у комплексні технології із захисту атмосферного повітря і клімату в сфері транспорту й складського господарства скоротилася на 22,8 в.п. або 44,2 до

21,4% загального обсягу відповідних інвестицій. При
цьому питома вага інвестицій у комплексні технології
із захисту атмосферного повітря і клімату в сфері
транспорту й складського господарства збільшилася
на 29,5 в.п. або 60,9 до 90,4% загального обсягу інвестицій в обладнання, яке пов’язано з екологічно чистими технологіями у даній сфері (табл. 6).
Таблиця 6

Динаміка інвестицій в обладнання та установки,
які пов'язано з комплексними екологічно чистими технологіями
Роки

Загальний
обсяг,
млн грн

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
201 9

3714,8
3233,9
4638,2
4952,2
7783,7
4183,4
3519,4
3519,4

У тому числі
у сфері транспорту
й складського господарства
млн грн

частка, %

806,6
191,7
70,8
49,2
82,0
47,5
125,7
121,9

21,7
5,9
1,5
1,0
1,1
1,1
3,6
3,5

З них інвестиції
на охорону атмосферного
повітря і клімату, млн грн
1112,2
1094,2
428,5
436,0
528,9
300,1
514,1
514,1

У тому числі
у сфері транспорту
й складського господарства
млн грн

частка, %

491,5
142,7
11,0
10,0
25,4
12,0
114,0
110,2

44,2
13,0
2,6
2,3
4,8
4,0
22,2
21,4

Джерело: складено за даними [61, с. 134].

За період 2010-2019 рр. обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних
джерел забруднення скоротилися на 35,2%, а їх питома
вага у загальному обсязі викидів забруднюючих речовин збільшилася на 1,9 в.п. (табл. 7).
Як показує аналіз, загальний обсяг викидів в атмосферне повітря від автомобільного транспорту скоротився за 2010-2019 рр. на 28,3% або з 2313,8 до
1659,5 тис. т. Обсяг викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від автомобільного транспорту збільшився на 13,4% або з 1782,7 до 2021,1 тис. т [60, с. 26,
28].

В Україні спостерігається негативна тенденція
розвитку системи рециклінгу відходів. Так, за даними
Державної служби статистики України, обсяг утворених відходів збільшився в 2019 р. порівняно з 2010 р.
на 4,5%. При цьому загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених
місцях та об’єктах зріс на 16,5%. Разом з тим, обсяг
утилізованих відходів скоротився на 25,5%, а обсяг видалених відходів у спеціально відведені місця та
об'єкти — на 23,3%. Частка утилізованих відходів у загальному обсязі утворених відходів знизилася за 20102019 рр. на 9,8 відсоткових пункти або з 34,3 до 24,5%
(табл. 8).
Таблиця 7
Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від пересувних джерел забруднення

Роки
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Загальний обсяг,
тис. т
6678,0
6821,1
6719,8
5346,2
4521,3
4236,0
3968,7
4043,9
4119,0

У тому числі пересувні джерела
забруднення, тис. т
2546,4
2485,8
2424,7
1996,2
1663,9
1608,5
1645,7
1612,9
1648,8

Питома вага у загальному обсязі
викидів забруднюючих речовин, %
38,1
36,4
36,1
37,3
36,8
38,0
41,5
39,9
40,0

Джерело: складено за даними [60, с. 26, 28].

Висновки. Отже, статистичний аналіз свідчить
про необхідність реалізації принципів та інструментів
циркулярної економіки як концепції сталого розвитку
національної логістичної системи в Україні.
Циркулярно-економічна інвестиційна стратегія
з макроекономічної точки зору може призвести у
2030 р. до 10% зниження вартості сировини і 7%
збільшення ВВП у Європейському Союзі порівняно зі
звичайною моделлю ведення бізнесу [62]. Однак такий
стрибок у розвитку, безсумнівно, вимагає стратегій,
які орієнтовано на конкретний потенціал економіки,
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а також відповідної інфраструктури та адміністративних потужностей. Важливою довгостроковою можливістю для циркулярної економіки є скорочення прямих і непрямих екологічних витрат. Прямі витрати пов'язано з менеджментом відходів. Однак і непрямі витрати на використання природних ресурсів також є актуальними. У глобальному масштабі, за оцінками міжнародної групи експертів з ресурсів у рамках Програми ООН з навколишнього середовища, ці витрати
становлять до 2,4 трлн дол. США [63].
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Таблиця 8
Динаміка показників, які характеризують розвиток
системи рециклінгу відходів в Україні
Роки

Обсяг утворених
відходів,
млн т

Обсяг утилізованих
відходів,
млн т

Обсяг видалених відходів
у спеціально відведені
місця та об'єкти, млн т

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

422,5
443,8
446,7
445,3
355,0
312,3
295,9
366,1
352,3
441,5

144,9
153,4
143,1
146,7
109,3
92,5
84,6
100,1
103,7
108,0

311,6
251,4
263,6
264,7
203,7
152,3
157,4
169,8
169,5
238,9

Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації,
у спеціально відведених місцях
та об’єктах, млн т
13219,9
14372,1
14856,6
15111,6
12205,4
12505,9
12393,9
12442,2
12972,4
15398,6

Джерело: складено за даними розділу «Навколишнє природне середовище» на офіційному сайті Державної служби
статистики України.

Крім того, необхідно підкреслити, що розвиток
циркулярної економіки сприяє отриманню соціального ефекту за рахунок створення робочих місць.
Згідно з дослідженням Європейської комісії [64], залежно від того, як обробляються відходи, може бути
створено різну кількість робочих місць: на 10 тис. т
використаної продукції можна створити одне робоче
місце при спалюванні, шість робочих місць — при похованні, 36 робочих місць — при рециклінгу відходів
і до 296 робочих місць при їх відновленні і повторному
використанні.
Варто взяти до уваги передовий досвід Фінляндії,
у якій ефективно впроваджуються практичні рішення
економіки замкнутого циклу. Суть переходу полягає у
переосмисленні ланцюгів створення вартості та розробленні нових бізнес-моделей. На даний час є кілька
рішень, розроблених фахівцями фінського інноваційного фонду Sitra, які допомагають прискорити перехід
до циркулярної економіки [65]. До них відносяться:
системи «продукти-послуги» та моделі спільного
використання;
способи ціннісного ставлення до сфери харчування;
стійкі моделі доставки (для реалізації рішень циркулярної економіки вирішальну роль відіграють ефективні моделі доставки й логістичні операції. Компанія
RePack пропонує багаторазові пакувальні рішення, які
мінімізують витрати на авіаційне транспортування.
Koepala пропонує складні ланч-бокси, плоскі при зберіганні й транспортуванні і які можна збирати у пакувальні продукти різної форми. Все це перетворило потенційні можливості циркулярної економіки у реальні
ринкові результати);
дорожні карти для вуглецево-нейтральних галузей (важливі для розвитку промисловості Фінляндії у
майбутньому; наприклад, інвестиції у розмірі 300 млн
євро в кластер зі створення акумуляторних батарей, а
також перший у Північній Європі багатофункціональний центр переробки текстилю дозволяє обробляти
10% текстильних відходів; за рахунок ефективності використання ресурсів і вторинної переробки Betolar
створює цінність, перетворюючи відходи будівельної
промисловості у подібні бетону будівельні матеріали з
вуглецевим слідом до 90% менше, ніж у звичайному
бетоні);
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освіта з питань циркулярної економіки.
У подальших наукових дослідженнях планується
провести теоретичне співвідношення понять «циркулярна економіка» і «зелена економіка»; проаналізувати
й узагальнити міжнародний досвід «зеленої» трансформації логістичних систем в умовах циркулярної
економіки; обґрунтувати та розробити організаційноекономічний механізм реалізації концепції зеленої логістики.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА РОЗРОБОК
З ОЦІНКИ ЦІНОВИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. У теперішній час, в умовах
нестабільного середовища, підприємства відчувають
гостру потребу у теоретико-методологічних розробках
з питань управління цінами. Найбільш типовими помилками, пов’язаними з ціноутворенням та ціновою
конкуренцією, за оцінками фахівців, є: ціноутворення,
занадто залежне від витрат, ціни не переглядаються у
зв’язку зі зміною ситуації на ринку, ціноутворення не
враховує інші елементи маркетингового комплексу,
ціни не змінюються в залежності від властивостей
різних товарів, сегментів ринку та ситуацій покупки.
Застосування процесного підходу до ціноутворення може допомогти уникнути цих помилок та підвищити ефективність діяльності підприємств. Управління бізнес-процесами дозволяє виокремити різні
процеси у межах організації, аналізувати їх з початку
до кінця та поліпшувати на постійній основі. Ця діяльність дозволяє керівникам організацій оптимізувати
бізнес-процеси та надає можливість більшого впливу
на результати діяльності. Добре організоване управління бізнес-процесами може зменшити втрати, допомогти уникнути помилок, зберегти час та створити
кращі продукти або послуги. Воно постійно забезпечує
поліпшення, оскільки управління бізнес-процесами —
не одноразова задача. Керівники організацій та управляючі бізнес-процесами зосереджені на пошуку нових
шляхів оптимізації бізнес-процесів, оскільки промислові та ринкові зміни формують нові загрози та можливості.
Аналіз останніх досліджень. В економічній літературі питанням ціноутворення приділяється велика
увага. Мікроекономічний аспект формування цін відображено в працях вітчизняних і закордонних учених:
Г. Асселя, Г. Багієва, Х. Веріана, В. Герасименко,
Д. Гладких, М. Голощапова, А. Градова, Дж. Гроєневегена, І. Денісової, П. Дойля, Е. Діхтля, В. Єсіпова,
І. Желтякової, В. Корнєєва, Ф. Котлера, І. Ліпсиця,
Я. Литвиненко, К. Монро, Т. Негла, Б. Райзберга,
І. Салімжанова, Г. Саймона, В. Слєпова, В. Тарасевич,
А. Томпсона і Д. Формбі, В. Тимофєєва, Дж. Уінклера,
Е. Уткіна, Д. Харпера, К. Хартлі, Х. Хершгена, Р. Холдена, А. Цацуліна, Ю. Чеботаря, Г. Чубакова, П. Шуляка. Разом з тим, застосування процесного підходу до
ціноутворення вимагає проведення подальшого дослідження теорії й методології оцінки цінових процесів підприємства.
Метою статті є визначення теоретико-методологічної бази розробок з оцінки цінових процесів під-
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приємства. Відповідно завданням роботи є аналіз
існуючих підходів до ціноутворення підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Еволюція підходів до ціноутворення підприємства тісно пов'язана зі зміною економічних парадигм і представлена
в економічній науці такими основними напрямами:
витратне, суб'єктивне маржинальне, об'єктивне маржинальне [1-11]. Витратне в сучасному трактуванні
враховує сукупні витрати виробника, як змінні, так і
постійні. Суб'єктивне маржинальне — базується на величині корисності. Об'єктивне маржинальне (сформоване в рамках теорії неокласичного синтезу) враховує
приростні (головним чином змінні) витрати.
Виникнення витратного напряму в ціноутворенні
пов'язане з роботами англійських економістів А. Сміта
(1723 — 1790) та Д. Рікардо (1772 — 1823). Вони є представниками класичної економічної школи, що склалася в другій половині XVIII — першій половині
XIX ст.
Розглядаючи проблему ціноутворення, А. Сміт
висловив два різних положення. Перше полягає в
тому, що мінова вартість товару, яку А. Сміт зіставляв
з дійсною ціною, визначається витраченою на нього
працею. Він пише: «…один лишь труд, стоимость которого никогда не меняется, является единственным и
действительным мерилом, при помощи которого во
все времена и во всех местах можно было расценивать
и сравнивать стоимость всех товаров. Именно труд составляет их действительную цену, а деньги составляют
лишь их номинальную цену» [7, с. 39]. Друге положення було сформульовано в результаті наступного
міркування: «В обществе первобытном и мало развитом, предшествовавшем накоплению капиталов и обращению земли в частную собственность, соотношение между количествами труда, необходимыми для
приобретения разных предметов, было, по-видимому,
единственным основанием, которое могло служить руководством для обмена их друг на друга» [7, с. 54]. Для
аналізу економіки в більш складно організованих суспільствах треба брати до уваги не тільки працю, але
також капітал і землю. Тому А. Сміт виділяв у складі
дійсної ціни три частини: заробітну плату, прибуток
і ренту, кожна з яких представляє собою чийсь дохід.
Заробітна плата є доходом найманих робітників, прибуток — доходом капіталістів, рента — доходом землевласників. Він пише: «...цена всякого товара, в конечном счете, должна все же сводиться к той или другой
или ко всем этим трем частям, так как всякая доля
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цены, остающаяся после оплаты земельной ренты и
цены всего труда, затраченного на добычу материала,
обработку и доставку его на рынок, должна по необходимости оказаться чьей-либо прибылью» [7, с. 58].
Стверджуючи, що якщо навіть в ціні товару є елемент,
що не розкладається безпосередньо на доходи, то він
все одно, в кінцевому рахунку, являє чиїсь доходи,
отримані на попередніх стадіях обробки сировини,
А. Сміт в процесі аналізу не брав до уваги відтворення
постійного капіталу [7, с. 40].
Називаючи природними нормами звичайні або
середні норми заробітної плати, прибутку і ренти для
того часу і тієї місцевості, коли і де вони зазвичай переважають, А. Сміт зазначає, що природна ціна — це
«…цена какого-либо товара не выше и не ниже того,
что необходимо для оплаты в соответствии с их естественными нормами земельной ренты, заработной
платы и прибыли на капитал, затраченный при
добыче, обработке и доставке его на рынок» [7, с. 62].
Сама природна ціна, за словами автора, змінюється
разом з природною нормою кожної з її складових частин — заробітної плати, прибутку і ренти; і в кожному
суспільстві ця норма змінюється залежно від його загальних умов, залежно від його багатства або бідності,
його прогресу, застою або спаду [7, с. 71].
Природній ціні А. Сміт протиставляє ринкову
ціну, тобто фактичну ціну, за яку зазвичай продається
товар. Ринкова ціна, за Смітом, визначається співвідношенням попиту і пропозиції товару на ринку. В
умовах конкуренції, коли попит і пропозиція приблизно рівні, ринкова ціна відповідає природній.
А. Сміт пише: «…естественная цена как бы представляет собою центральную цену, к которой постоянно
тяготеют цены всех товаров. Различные случайные обстоятельства могут иногда держать их на значительно
более высоком уровне и иногда несколько понижать
их по сравнению с нею. Но каковы бы ни были
препятствия, которые отклоняют цены от этого устойчивого центра, они постоянно тяготеют к нему» [7,
с. 65].
Досліджуючи основні правила, що визначають
мінову вартість товарів, Сміт зазначає існування споживчої вартості: «Надо заметить, что слово стоимость
имеет два различных значения: иногда оно обозначает
полезность какого-нибудь предмета, а иногда возможность приобретения других предметов, которую дает
обладание данным предметом. Первую можно назвать
потребительной стоимостью, вторую — меновой стоимостью» [7, с. 34].
Таким чином, як справедливо зазначає С. Бартенєв [1], вплив А. Сміта позначився не тільки на розвитку трудової теорії вартості, але і тих шкіл і окремих
економістів, які розробляли проблеми ціни і ціноутворення на основі співвідношення попиту і пропозиції
(школа Маршалла) або на основі споживчої цінності
товарів (австрійська школа); і тих, хто досліджував
вплив і взаємодію факторів виробництва (Сей).
Подальший розвиток витратного підходу до ціноутворення пов'язаний з ім'ям Д. Рікардо, який вважав,
що ціна товару поряд з вартістю, створеною витраченою на нього працею, визначається і вартістю капіталу, зайнятого в його виробництві. Він пише:
«…меновая стоимость произведенных товаров пропорциональна труду, затраченному на их производство;
не только на непосредственное производство, но и на
изготовление орудий и машин, требующихся для того
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вида труда, при котором они применяются» [8, с. 43].
У цьому визначенні опущений оборотний капітал, однак у наведених конкретних прикладах Д. Рікардо враховує його [8, с. 44].
«Цена товаров, — пише Д. Рікардо, — регулируется, в конечном счете, издержками производства, а
не, как это часто утверждали, отношением между
предложением и спросом. Конечно, отношение между
предложением и спросом может временно повлиять на
рыночную стоимость товара, пока он не будет предложен в большем или меньшем количестве соответственно возрастанию или уменьшению спроса. Но это
влияние будет носить временный характер» [8, с. 314].
Так виникло положення класичної теорії, згідно з
яким ціна товарів в короткий період часу визначається
співвідношенням попиту і пропозиції, а в більш довгий період — витратами його виробництва. На відміну
від А. Сміта Д. Рікардо вважав, що «настоящую или
прошедшую относительную стоимость товаров определяет сравнительное количество их, которое производит труд, а не сравнительные количества, которые
даются рабочему в обмен на его труд» [8, с. 38].
Таким чином, Д. Рікардо, як і А. Сміта, складно
назвати прихильником виключно трудової теорії вартості. Однак на практиці він вважав зручним для себе
дотримуватися трудової концепції витрат, тому що
вона була зручним грубим додатком до реальності в
короткі періоди часу, коли трудові витрати складають
основну частину всіх витрат.
Однією з найбільш прогресивних ідей Д. Рікардо
стало виділення такої властивості товару як «рідкість»
як джерела вартості [8, с. 33]. І, незважаючи на те, що
Д. Рікардо вважав, що рідкість є визначальним джерелом мінової вартості лише вузького кола товарів (деякі
рідкісні статуї і картини, рідкісні книги і монети, вина
особливого смаку), ця ідея є кроком до теорії корисності, відповідно до якої цінність блага визначається
споживачем, його смаком, доходами.
Класик трудової теорії вартості К. Маркс вважав:
«Цена, взятая сама по себе, есть не что иное, как денежное выражение стоимости» [10, с. 53]. «Величина
стоимости данной потребительной стоимости, — за
К. Марксом, — определяется лишь количеством труда,
или количеством рабочего времени, общественно необходимого для ее изготовления» [9, с. 48].
Таким чином, принципово новим у роботах
К. Маркса стало використання категорії суспільно необхідних витрат праці в якості основи ціноутворення.
Суспільно необхідний робочий час він визначав як
«рабочее время, которое требуется для изготовления
какой-либо потребительной стоимости при наличных
общественно-нормальных условиях производства и
при среднем в данном обществе уровне умелости и
интенсивности труда» [9, с. 47]. К. Маркс відзначав:
«…величина стоимости товара оставалась бы постоянной, если бы было постоянным необходимое для его
производства рабочее время. Но рабочее время изменяется с каждым изменением производительной силы
труда. Производительная сила труда определяется разнообразными обстоятельствами, между прочим средней степенью искусства рабочего, уровнем развития
науки и степенью ее технологического применения,
общественной комбинацией производственного процесса, размерами и эффективностью средств производства, природными условиями» [9, с. 48].
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Як загальний закон К. Маркс встановлював наступне: «Стоимости товаров прямо пропорциональны
рабочему времени, затраченному на их производство,
и обратно пропорциональны производительной силе
затраченного труда» [10, с. 53].
«Но если цена как показатель величины стоимости товара есть в то же время показатель его менового
отношения к деньгам, то отсюда не вытекает обратного положения, что показатель менового отношения
товара к деньгам неизбежно должен быть показателем величины стоимости» [9, с .111]. Як відзначав
К. Маркс, «…в … меновом отношении может выразиться как величина стоимости товара, так и тот плюс
или минус по сравнению с ней, которым сопровождается отчуждение товара при данных условиях» [9,
с. 112]. Причина цього, за К. Марксом, полягає в коливаннях пропозиції і попиту [10, c. 54]. Однак,
«…если предложение и спрос взаимно уравновешиваются, то рыночные цены товаров будут соответствовать их естественным ценам, то есть их стоимостям,
которые определяются количеством труда, необходимым для производства этих товаров. Но предложение и спрос должны постоянно стремиться уравновесить друг друга, хотя они осуществляют это, лишь
компенсируя одно колебание другим, повышение понижением и vice versa» [10, c. 55]. Як відзначав
К. Маркс, «… возможность количественного несовпадения цены с величиной стоимости, или возможность
отклонения цены от величины стоимости, заключена
уже в самой форме цены. И это не является недостатком этой формы, — наоборот, именно эта отличительная черта делает ее адекватной формой такого способа
производства, при котором правило может прокладывать себе путь сквозь беспорядочный хаос только
как слепо действующий закон средних чисел» [9,
c. 112]. К. Маркс вважав, що в загальному, в межах
більш-менш тривалих періодів, «…колебания рыночных цен, их отклонения от стоимостей, их повышения
и понижения взаимно нейтрализуют и компенсируют
друг друга; так что, …, все виды товаров продаются в
среднем по их стоимостям, по их естественным ценам» [10, c. 55].
Таким чином, у рамках витратного підходу передбачається, що процес ціноутворення визначається одним якісно визначеним фактором — пропозицією,
тобто відбувається відома абсолютизація останньої.
Плановий ціноутворення в СРСР базувалася саме
на витратному підході, при якому в основі ціни лежали
суспільно необхідні витрати праці (СНВП). Відповідно до марксистського розуміння, ці витрати повинні були відображати не фактичні, а лише необхідні
з точки зору суспільства витрати живої і матеріалізованої праці на виробництво даного товару. Однак в
практиці планового ціноутворення СРСР облік СНВП
зводився до обліку фактичних середньогалузевих витрат.
Щоб знайти вихід з глухого кута, створюваного
моделлю ціноутворення на базі СНВП, були запропоновані модернізовані концепції «планової ціни», в
яких враховувалися не лише витрати праці, а й якість,
споживчі властивості продукту, його корисний ефект
у споживача, суспільна потреба в ньому (інакше кажучи, «попит»).
Дискусії з проблем ціноутворення, хоча і набули
подекуди схоластичний характер, в цілому мали практичну спрямованість. Більшість учасників ставили
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перед собою завдання дати практиці метод обчислення
цін або вартості. В кінці 1961 р. при Відділенні економічних наук АН СРСР була створена Наукова рада з
проблем ціноутворення, яка більше десяти років здійснювала науково-методологічне керівництво і координацію досліджень з проблем ціноутворення.
Головний недолік витратної ціни, сформованої
відповідно до вартісної концепції планового ціноутворення, що спиралася на поняття СНВП, полягав у
тому, що відмінності в рівнях рентабельності (як проєктні, так і особливо фактичні), які виникають при її
застосуванні, не відображали відмінностей в корисному ефекті, дефіцитності і настійності потреб в різних видах продукції.
Дискусії 60-х років з проблем ціноутворення
мали практичний вплив на проведення в 1967 р. реформи оптових цін в СРСР, у ході якої планові ціни
зазнали суттєвих корегувань. Нові прейскуранти стали
враховувати споживчі властивості і якість продукції.
Таким чином, було визнано, що витратний підхід до
формування ціни на основі СНВП виявився невідповідною основою для прикладних досліджень, і ціни
були просто пристосовані до господарських умов. Положення Маркса про єдиний вартісноутворюючий
фактор вступило в суперечність з реальною практикою
і теорією, покликаною відображати потреби практики,
служити їй.
Суб'єктивний маржинальний підхід до ціноутворення лежить в руслі нового напряму в економічній
теорії, який сформувався в другій половині XIX ст.
завдяки фундаментальним роботам У. Джевонса
(1835-1882), К. Менгера (1840-1921), Л. Вальраса
(1834-1910). Основоположник австрійської школи
К. Менгер висунув теорію, згідно з якою цінність благ
обумовлюється їх корисністю для споживача, а не витратами виробництва або витратами праці (як вважали
класики) [1, с. 157].
Таким чином, основою методологічного апарату
цього підходу є категорія корисності, яка кваліфікується як міра переваги, що віддається споживачем
конкретного товару з пропонованого товарного набору.
Базою ціни відповідно до цього підходу виступає
гранична корисність, що означає приріст корисності
додаткової одиниці продукції.
Неоднозначний підхід до можливості кількісного
виміру корисності і різні методи її обліку обумовлені
існуванням у рамках суб'єктивного маржинального
підходу трьох базових концепцій: кардиналістської,
ординалістської і концепції виявлених переваг.
Кардиналістська концепція, розвинена в 70-х роках XIX ст. У. Джевонсом, К. Менгером, Л. Вальрасом, передбачає можливість безпосереднього вимірювання корисності за допомогою підрахунку суб'єктивних оцінок контрагентів на товарному ринку, які
при ухваленні рішення про покупку покладаються в
основному на аналіз власних психологічних відчуттів
(інтроспекцію). Кардиналістська (кількісна) концепція, розглянута зокрема в роботі [11], передбачає
можливість прямого, безпосереднього вимірювання
кожним індивідуумом корисності різних благ за допомогою спеціальних гіпотетичних одиниць — ютілов.
Для того, щоб служити надійним інструментом вимірювання корисності, ютіла повинна мати кількісну
визначеність, яка б чітко фіксувала її величину.
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Кардиналістська концепція надає виключно велике значення тенденції зменшення показника граничної корисності, розглядаючи її в якості свого найважливішого закону, який називається зазвичай першим законом Госсена:
1) в одному безперервному акті споживання корисність наступної одиниці споживаного блага зменшується;
2) при повторному акті споживання корисність
кожної одиниці блага зменшується в порівнянні з її
корисністю при початковому споживанні.
Логічним продовженням першого закону Госсена
є другий закон, сенс якого зводиться до того, щоб показати, яким чином раціональний споживач, спираючись на тенденцію зменшення граничної корисності,
максимізує сукупну корисність, одержувану в результаті споживання різноманітних благ, придбаних ним
на фіксований дохід і по заданих ринкових цінах.
Другий закон Госсена стверджує, що споживач
при заданих цінах і доході лише тоді досягає максимуму сукупної корисності, коли відношення граничної
корисності до ціни по кожному благу, яке ним споживається, виявиться однаковим і в той же час рівним
граничній корисності грошей (доходу) споживача.
Основний недолік, який був відзначений противниками кількісної концепції корисності, полягає в неможливості її використання на практиці через відсутність надійного та об'єктивного інструментарію вимірювання суб'єктивної корисності благ [11, с. 14].
В ординалистській концепції, розвиненій в основному в 1906-1936 роках економістами Ф. Еджуортом, В. Парето, Е. Слуцьким, обґрунтовується відносне вимірювання корисності за принципом порядкових шкал з використанням апарату кривих байдужості. Принцип порядкових шкал означає ранжування
величини корисності залежно від положення товарів
на умовній шкалі корисності.
Принципова особливість порядкової (ординалистської) концепції полягає в тому, що вона взагалі
не вимагає від споживача вимірювання рівня корисності благ у будь-яких одиницях і обмежується лише
здатністю споживача впорядковувати різні блага,
представлені у вигляді відповідних наборів, з позиції
їх «переваги». Ця концепція спирається на наступні
аксіоми [11, с. 28].
1. Аксіома повної впорядкованості, яка виходить
з того, що споживач у результаті порівняння одного
набору благ з іншим завжди може сказати, який з них
для нього є кращим або обидва вони рівноцінні. У порядковому підході замість слова «рівноцінність» зазвичай вживається слово «байдужість».
2. Аксіома транзитивності, за допомогою якої
здійснюється впорядкування (з точки зору переваги
або байдужості) вже не двох, а більшого числа наборів
благ.
3. Аксіома ненасиченості, яка говорить про те,
що якщо два набори благ відрізняються один від одного лише кількістю одиниць одного якогось блага, то
споживач завжди вважатиме за краще той набір, в
якому цього блага більше.
4. Аксіома незалежності споживача, яка говорить
про те, що ступінь задоволення споживача залежить
тільки від кількості споживаних їм благ і не залежить
від кількості благ, які споживаються іншими споживачами. Це означає, що в даному випадку не приймаються в розрахунок почуття заздрості і співчуття.
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Зміст аксіом свідчить, що порядкова концепція
не орієнтована на безпосереднє, пряме вимірювання
рівня корисності наборів благ. Оцінка їх корисності
тут здійснюється непрямим шляхом, на основі виявлення переваги.
Криві байдужості, введені Ф. Еджуортом, являють собою графічну інтерпретацію рівноцінності споживчого вибору між двома запропонованими на ринку
товарами (товарними наборами), яка реєструється на
всьому протязі кривої.
Пізніші дослідження виявили непереборні труднощі в практичному застосуванні ординалистської
концепції. При найближчому розгляді апарат кривих
байдужості виявляється суто абстрактним аналітичним
засобом, що не піддається кількісній перевірці. Як зазначає автор [12, с. 18], невисоке прикладне значення
ординалистської концепції ціноутворення визначається навіть не стільки нереалістичністю вихідних
припущень, наприклад, про безперервність кривих
байдужості і повної поінформованості покупця про
стан справ на ринку, скільки оперуванням в основному фізичними, а не вартісними категоріями. В результаті чого порушується спільність аналізу і складно
прийти до яких-небудь істотних узагальнень.
З практичної точки зору вигідно відрізняється
концепція виявлення переваг, висунута в 1948 році
американським економістом П. Самуельсоном. В
центрі концепції знаходиться індивідуальний вибір
споживача, який спостерігається дослідним шляхом.
П. Самуельсон формалізував поведінку споживача при
покупці альтернативних парних товарних наборів на
певному проміжку часу.
Практично всі розробки теорії граничної корисності відрізняються високим рівнем абстрактності, що
істотно ускладнює отримання прикладних результатів.
Головна особливість теорії з точки зору ціноутворення
полягає в тому, що процес формування вартості і ціни
переноситься зі сфери виробництва в сферу обігу,
тобто відбувається абсолютизація попиту.
Поява об'єктивного маржинального напряму в ціноутворенні пов'язана з розробкою маржинальної
теорії ціни англійським економістом А. Маршаллом
(1842-1924).
Основними принципами маржинальної теорії
ціни є: розгляд попиту та пропозиції як рівнозначних
ціноутворюючих факторів; досягнення рівноваги на
ринку; аналіз співвідношення попиту і пропозиції,
ринкових змінних через призму граничних станів.
Попит в маржинальній теорії розглядається як
складна багатофакторна функція, в якій акумулюються тип ринкової структури, характер конкурентних
відносин, пропозиція товарів і ступінь їх діфферентності, існуючі рівні цін, фінансове становище виробників і споживачів, сума споживчих переваг.
Ціну попиту А. Маршалл визначив як ціну, «… по
которой каждая отдельная порция товара способна
привлечь покупателей в течение одного дня, или недели, или года» [13, с. 25]. «Характер условий, диктующих эту цену на каждое данное количество товара, —
відзначав А. Маршалл, — в каждом случае различен,
но во всех случаях чем большее количество товара
предлагается на рынке к продаже, тем ниже цена, по
которой он найдет себе покупателей, или, иными словами, цена спроса на каждый бушель зерна или ярд
ткани уменьшается по мере увеличения их предложения» [13, с. 25].

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЄРФОРТ І. Ю., ЄРФОРТ Ю. О.
Ціну пропозиції А. Маршалл визначав на основі
наступного міркування: «Можно, …, подразделить
элементы, требующиеся для изготовления товара, на
любые подходящие для нашей цели группы и назвать
их факторами производства. В таком случае издержки
производства определенного количества данного товара будут равны ценам предложения соответствующих количеств факторов его производства. А сумма
этих цен предложения составит цену предложения
указанного количества товара» [13, с. 22].
Ідея балансу попиту і пропозиції, що висувається
в цій теорії, знаходить своє відображення в категорії
ціни рівноваги, що розглядається як середній критерій
обміну товарів.
А. Маршалл зазначав: «Когда же цена спроса равна цене предложения, объем производства не обнаруживает тенденции ни к увеличению, ни к сокращению; налицо — равновесие.
Когда спрос и предложение пребывают в равновесии, количество товара, производимого в единицу
времени, можно назвать равновесным количеством, а
цену, по которой он продается, равновесной ценой» [13,
с. 28].
«Такое равновесие, — пише він далі, — является
устойчивым, т. е. цена при некотором отклонении от
него будет стремиться к возвращению в прежнее положение подобно тому, как маятник колеблется в ту и
другую сторону от своей низшей точки; … характерной
чертой устойчивых равновесий является то, что при
них цена спроса превышает цену предложения на величину несколько меньшую, чем величина равновесного количества, и наоборот» [13, с. 28].
Таким чином, попит і пропозиція, які розглядалися в рамках інших підходів до ціноутворення відокремлено, синтезуються в маржиналистській моделі
ціни.
Розглядаючи вплив попиту і витрат виробництва
на ціну товару стосовно коротким і довгим періодам,
А. Маршалл визначив наступне: «…чем короче рассматриваемый период, тем больше надлежит учитывать в
нашем анализе влияние спроса на стоимость, а чем
этот период продолжительнее, тем большее значение
приобретает влияние издержек производства на стоимость». «Дело в том, — пише він далі, — что влияние
изменений в издержках производства требует для своего проявления, как правило, больше времени, чем
влияние изменений в спросе. Фактическая стоимость,
или, как ее нередко называют, рыночная стоимость,
часто более подвержена преходящим событиям, факторам, действие которых неравномерно и кратковременно, чем постоянно действующим факторам. Однако в долгие периоды эти неравномерно, нерегулярно проявляющие себя факторы в большей степени
взаимно поглощают влияние друг друга, и, таким образом, постоянно действующие причины в конечном
счете полностью определяют стоимость» [13, с. 33].
Найбільш прикладною ідеєю маржинальної теорії, з точки зору ціноутворення підприємства, є концепція граничних станів, яка полягає в знаходженні
такої межі, за межею якого підприємству стає невигідно нарощувати своє виробництво. Досягнення межі
на ринку означає перехід з прибутковою зони, для якої
притаманне випередження приросту доходу над приростом витрат, в збиткову зону, що характеризується
випередженням приросту витрат над приростом доходу.
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Об'єктивний маржинальний підхід має велике
прикладне значення в ціноутворенні підприємства,
оскільки: передбачає адаптацію цінових рішень підприємства до поточного і перспективного попиту; істотно змінює характер ринкової рівноваги, надаючи
йому певну динаміку; передбачає чіткий розподіл цінових рішень підприємства на короткострокові та довгострокові. Цей підхід націлює підприємство на оптимізацію прийнятих цінових рішень, що проявляється,
головним чином, в оцінці альтернативних витрат. Оптимальний варіант вирішення полягає в прорахунку
альтернативної ефективності зазначених товарів, яка
визначається на основі витрат і доходів. Об'єктивний
маржинальний підхід передбачає індивідуалізацію ціноутворення, що пояснюється частою зміною оптимальних положень ринкових змінних.
Аналіз розвитку підходів до ціноутворення підприємства показує, що вони формувалися в рамках
відповідних напрямів в економічній теорії, виникнення яких у свою чергу було обумовлено зміною економічних умов. Розвиток теоретичних основ ціноутворення підприємства відбувалося під впливом збільшення складності зовнішнього середовища. Витратний підхід найбільш адекватний умовам стабільного
і визначеного середовища, маржинальний — умовам
динамічного і погано формалізованого середовища.
Конкурентна перевага маржинального підходу полягає
в здатності мінімізувати упущену вигоду, в той час як
витратний орієнтує виробника в першу чергу на мінімізацію витрат.
Висновки. Ідея гнучкості як здатності цінових
процесів пристосовуватися властива всім розглянутим
підходам до ціноутворення, однак пріоритетні напрямки процесу пристосування істотно відрізняються.
Так, витратний підхід робить акцент на величині витрат і розглядає їх зміну в якості визначального фактора зміни системи цін. Суб'єктивний маржинальний
навпаки, абсолютизує попит, розглядаючи його як визначальну умову, до якої повинні пристосовуватися
цінові процеси.
Витратний і суб'єктивний маржинальний підходи
розглядають здатність цінового механізму пристосовуватися в одному певному ракурсі, абсолютизуючи в
першому випадку витрати, в другому — корисність для
споживача. Об'єктивний маржинальний підхід, що
враховує як фактори попиту, так і пропозиції, є найбільш збалансованим, і тому, вважають автори даної
роботи найбільш прийнятною базою для розробки методичних основ оцінки цінових процесів підприємства.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
Постановка проблеми. Важливе місце в сучасних
умовах для кожної галузі займає не тільки забезпечення ресурсами, які необхідні для досягнення поставлених цілей, але й стратегічний розвиток на перспективу, без якого неможливе ефективне функціонування в глобалізованому конкурентному середовищі.
Готельно-ресторанний бізнес відіграє значну роль у
системі господарювання та економіці країни надаючи
власні послуги, а також кооперується і формує обсяги
робіт багатьох інших галузей економіки. Сьогодні вітчизняна індустрія гостинності розвивається швидкими
темпами, особливо у великих промислових і фінансових центрах країни. Але значущість цього сегмента для
вітчизняної економіки значно нижча, ніж у розвинених країнах світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження економіки й організації діяльності готельноресторанного господарства на рівні країни знайшли
відображення в роботах вітчизняних і закордонних
вчених як: Е. Балашова, І. Андренко, Л. Нечалюк,
П. Пуцентайло, В. Семенов, Д. Стеченко та ін. Проте
аналіз сучасного стану, тенденцій та проблем розвитку
готельно-ресторанного бізнесу є досить актуальними з
огляду на важливе значення в системі народногосподарського комплексу України. Виявлення тенденцій та
перспектив готельно-ресторанного господарства на
регіональному рівні як важливого етапу формування
стратегії розвитку туристичної галузі залишаються недостатньо опрацьованими та потребують подальших
наукових досліджень.
Метою статті є дослідження динаміки та тенденцій розвитку готельно-ресторанного господарства
Запорізької області, виявлення передумов та перспективних напрямів його розвитку для регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Готельно-ресторанне господарство як одна з високорентабельних сфер світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку
України. В умовах глобалізації туризм формує економіку багатьох держав, розширює кордони співробітництва та стає важливою передумовою для стабільного
розвитку світової індустрії гостинності. В світовій економіці індустрія гостинності є одною з найбільш привабливих для інвесторів, а її рентабельність у розвинутих країнах не буває нижчою за 40%, при цьому досягаючи в «туристичних» зонах позначки 100% [1].
Ефективність функціонування готельно-ресторанного господарства залежить від багатьох зовнішніх
та внутрішніх факторів, що мають широкий вплив на
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подальший розвиток індустрії гостинності. Готельноресторанний бізнес активно розвивається, знаходячи
нові якісні риси та нові імпульси свого розвитку, але
останніми роками накопичилась низка невирішених
питань. Проблема розвитку у сфері готельно-ресторанного бізнесу є досить актуальною, з огляду на її
економічне та соціальне значення в індустрії гостинності. Саме тому не втратили своєї актуальності особливості функціонування готельно-ресторанного господарства Запорізької області та формування його
чіткої стратегії розвитку.
Проведення аналізу сучасного стану та тенденцій
розвитку готельно-ресторанного господарства є важливим етапом у формуванні економічної діяльності та
стратегії розвитку, оскільки Україна перейшла на
більш високий рівень і позиціонує себе сучасною європейською країною. Аналіз економічного стану та
тенденцій розвитку готельно-ресторанного господарства області проведемо на основі статистичних даних
Головного управління статистики Запорізької області
та Державної служби статистики України.
З даних табл. 1 видно, що станом на 01.01.2019 р.
у Запорізькій області функціонувало 17 готелів. Якщо
порівнювати із 2016-2017 рр., то бачимо такі тенденції:
кількість готельних закладів у 2019 р. значно знизилася, це пояснюється безліччю перевірок та невідповідністю готелів європейському рівню, що зумовило
жорстку конкуренцію між підприємствами готельного
господарства. У 2017 р. кількість готелів — 131 одиниць, чисельність розміщених осіб значно більше, однак статистична інформація на даний момент нестабільна і готельне господарство піддається впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, зокрема особливе значення відіграє політична та економічна ситуація в країні, що пов’язано з подіями на сході.
Головною проблемою готелів є якісне надання
послуг, це стосується не тільки міста Запоріжжя та області, але є також проблемою усіх готелів України. Надання готельних послуг високої якості є складовою
частиною постійної уваги адміністрації готелю незалежно від форми майна. Діяльність у сфері гостинності передбачає високий ступінь контакту і координації
між обслуговуючим персоналом та гостями. Найбільші
дії, які часто зустрічаються, у цьому сенсі спрямовані
на поліпшення і контроль якості послуг готельних підприємств (температура гарячої води, кількість рушників, умови приготування їжі та ін.). Однак якість готельних послуг залежить не тільки від вирішення технічного боку справи. Зусилля підприємств готельної
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Таблиця 1

Роки

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Динаміка кількості засобів розміщення в Запорізької області, од.
У тому числі
Кількість
Кількість
місць у колекколективних засоготелі та анаінші
тивних засобах
бів розміщування,
логічні засоби
засоби
розміщування,
усього
розміщування
розміщування
од
312
116
196
32591
315
89
226
35688
358
126
232
35805
355
125
230
37652
311
86
225
35131
376
114
262
39690
374
131
243
39540
123
15
108
16102
133
17
116
17938

Кількість осіб,
що перебували у
колективних засобах розміщування
263100
302159
287319
283468
261965
309505
319594
162299
172731

Складено автором за даними джерела [2].

індустрії традиційно були спрямовані на залучення
клієнтів, на максимальне виконання побажань гостей,
завоювання довіри [3, с. 4].
Динаміку пропозиції туристичних послуг в Україні характеризують показники використання місткості
засобів розміщування. У табл. 2 наведено дані для аналізу пропозиції туристичних послуг Запорізької області.
Таблиця 2
Засоби розміщування в Запорізькій області у 20172019 рр. (готелів та аналогічних засобів розміщування)
2017 р.
2018 р. 2019 р.
Показник
Кількість готелів, од.
131
15
17
Загальна кількість номерів у готелях, од.
755
853
1303
Місткість готелів, од.
7373
1294
1493
Кількість розміщених,
тис. осіб
49,979
54,194
144,099
Коефіцієнт
використання місткості
0,27
0,25
0,3
Складено автором за даними джерела [2].

Як бачимо, коефіцієнт використання місткості засобів розміщування у 2019 р. нижче від показників
2017-2018 рр. Це вказує на не зовсім нерівномірне заповнення місць за сезонами і про створення значної
кількості резервних місць на випадок сезонного збільшення кількості гостей.
Інтенсивність використання готелів залежить не
тільки від рівня сервісу, цінової політики, а також від
місця їх розташування. Стратегія розвитку підприємств готельного господарства повинна містити не
тільки розвиток маркетингової стратегії та матеріально-технічної бази, але і розглядати психологічні
аспекти взаємодії колективу між собою. Також в управлінні підприємствами готельного господарства
важливої уваги заслуговує таке поняття, як «гостинність», яке визначає відносини обслуговуючого персоналу і гостей.
Гостинність як науковий термін — це система заходів та порядок їх здійснення з метою задоволення
найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів гостей, їх обслуговування, надання
низки послуг. Гостинність важко виміряти конкретними величинами або інтегрувати в навчальні про-
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грами. Це якість обслуговування, а не рівень підготовки
або досвід, якому необхідно вчитися. Проте не можна
сказати, що навчання тут не є важливим. Належне
навчання дає фахівцеві навички, необхідні для створення умов, за яких може проявитися гостинність [4].
Як зазначає Є. Моргунов «… щоб ефективно
управляти підприємством, необхідно знати механізм
функціонування процесу, всю систему факторів, що
викликають його зміни, а також засоби впливу на ці
фактори. Отже, можна говорити про певний механізм
функціонування системи управління готельним бізнесом і про використання різних інструментів впливу,
тобто про певну технологію роботи» [5].
Основою конкурентоспроможності готельного
господарства є його висока якість обслуговування. Для
цього необхідним є забезпечення постійного навчання
персоналу культурі поведінки і світовим стандартам
обслуговування. Важливо забезпечувати обізнаність
персоналу як однієї з умов залучення прибутку [6].
Динаміку кількості готелів та інших місць тимчасового проживання в Запорізькій області за 20112019 рр. наведено на рис. 1.
В області за 2018-2019 рр. кількість підприємств
готельного господарства зменшилася, проте сам факт
наявності підприємств ще не означає, що вони функціонують, активність приїжджих невелика за кількісними показниками, кількість штатних працівників
зменшується, все це свідчить про слабкий розвиток готельного господарства. Основними причинами останнього є застаріла готельна база та неякісне надання
послуг, неефективна маркетингова стратегія.
Жорстку конкурентну боротьбу витримують лише
ті готелі, котрі можуть запропонувати своїм клієнтам
високоякісне обслуговування, а це неможливо без
професійно підготовленого персоналу [7].
Зазначимо, що суттєву конкуренцію підприємствам готельного господарства у Запорізькій області,
у т. ч. великим готелям, створюють фізичні особи —
суб’єкти підприємницької діяльності, які переважно
утримують невеличкі готелі та є власниками приватних будинків і квартир. Вони пропонують відвідувачам
повний спектр основних та додаткових готельних послуг при значно нижчій їхній вартості. Питома вага
таких підприємств у 2019 р. склала майже 87%.
Найбільша кількість закладів готельно-ресторанного господарства припадає на Бердянський, Мелітопольський райони і м. Запоріжжя. Це пояснюється
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Рис. 1. Динаміка кількості готелів та інших місць тимчасового проживання
в Запорізькій області за 2011-2019 рр.
Побудовано автором за даними джерела [2].

тим, що Бердянський та Мелітопольський райони —
це основні рекреаційно-курортні комплекси в області
з найбільшими туристичними потоками. Щодо міста
Запоріжжя, то найбільшим за кількістю номерів є готель «Інтурист» (136 номерів), розташований на
центральній площі міста (пл. Фестивальна). Готель
має категорію «4 зірки». Реконструйовано готель
«Театральний» (110 номерів), який відповідає стандарту «3 зірки». Готель діє з 1912 р., розташований у
старій частині міста (територія Старого Олександрівська) [8, с. 6].
Серед відомих міжнародних готельних мереж у
Запоріжжі представлено готель «Reikartz Запоріжжя»,
має 69 номерів різних категорій, а також був «Four
Points by Sheraton» («Шератон»), але з 1 листопада
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2015 р. в будівлі розташовується «Khortitsa Palace»,
який має 164 номери. Власник і девелопер бізнесцентру «Khortitsa Palace» «Будхаус Груп» (Анатолій
Шкрібляк). Ці готелі розташовані в районі Набережної магістралі.
Найбільшими платниками туристичного податку
у м. Запоріжжя у І кварталі 2019 р. були готелі: Театральний — 186,6 тис. грн податку, Intourist Hotel Запоріжжя — 143,2 тис. грн та Khortitsa Palace — 126,2 тис.
грн (рис. 2).
На території міста Запоріжжя працюють 7 хостелів, найбільшим з яких є Смарт Хостел на вул. Гоголя (44 номери), та «DREAM-Hostel Запоріжжя», що
входить до міжнародної мережі (16 номерів, 83 місця)
[8, с. 6].

186,6

180
160

143,2

Тис. грн

140

126,2

120
100
80
60
40
20
0
Театральний

Intourist Hotel Запоріжжя

Khortitsa Palace

Рис. 2. Найбільші платники туристичного податку у м. Запоріжжя, у І півріччі 2019 р.
Побудовано автором за даними джерела [9].
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За даними Головного управління статистики в
Запорізькій області кількість зайнятих працівників на
підприємствах тимчасового розміщення й організації
харчування у 2017 р. — 3160 осіб, у 2018 р. — 3280 осіб,
у 2019 р. — 3458 осіб. Як бачимо у сфері послуг є позитивні темпи зростання. Зазначимо, що фінансовий
результат підприємств тимчасового розміщення й організації харчування у 2017 р. був негативний —
160182,9 тис. грн. Тобто, підприємства одержали прибуток у розмірі — 16990,5 тис. грн, а збиток склав —
177173,4 тис. грн. У 2018 р. цій показник також був
негативним — 66143,7 тис. грн (прибуток — 35796,4 тис.
грн, збиток — 101940,1 тис. грн). Але у 2019 р. фінансовий результат підприємств тимчасового розміщення
й організації харчування був значно позитивним —
197578,6 тис. грн (прибуток — 242596,6 тис. грн, збиток — 45018,0 тис. грн), що свідчить про позитивні
темпи зростання доходів від надання послуг підприємствами тимчасового розміщення й організації харчування [2].
Однією з основних тенденцій функціонування
сфери готельного господарства в Україні є розвиток
підприємств готельного господарства, як створення та
розвиток еко-готелів (або «зелених» готелів). Найбільш поширені вони на рекреаційних або туристично
привабливих територіях. За словами Еріка ван Дейка,
міжнародного координатора Програми Green Key
(«Зелений Ключ»), яка є одним із п’яти проєктів міжнародної недержавної незалежної організації Foundation for Environmental Education (Міжнародної організації з екологічної освіти), «…оцінювання екологічної діяльності готелю базується на 12 основних критеріях, розроблених міжнародним комітетом, та включає
екологічний менеджмент на підприємстві, моніторинг
споживання води та енергії, поводження з відходами,
підвищення екологічної обізнаності серед персоналу
та гостей, співпрацю із місцевою спільнотою, в якій
працює готель» [10]. У м. Запоріжжя екологічну сертифікацію Green Key пройшов готель «Reikartz Запоріжжя».
Ресторанне господарство є специфічною галуззю
економіки, яка дуже чутливо реагує на зміну макроекономічних показників. У сучасних умовах зміна в
часі параметрів його розвитку може бути своєрідним
індикатором соціально-економічного стану, тому саме
ресторанне господарство займає особливе місце в галузі гостинності та прямо пропорційно впливає на
реалізацію стратегічних цілей та соціально-економічних завдань Запорізької області.
У Запорізькій області зареєстровано близько
479 суб’єктів, які здійснюють діяльність із забезпечення стравами та напоями (ресторани, кафе —
248 од., Fast Food — 116 од., бари, паби, нічні клуби —
115 од.), з них не більше 20% можна віднести до таких,
що мають достатньо високий рівень якості послуг
і можуть розглядатися як пріоритетні для обслуговування туристів [11].
Станом на 1 листопада 2019 р. у Запорізькій області кількість підприємств тимчасового розміщування
й організації харчування склала 400 одиниць. Якщо
порівнювати з 2018 р. — 388 одиниць, у 2017 р. —
368 одиниць, то бачимо що їх кількість зросла на 3%
та 8,6% відповідно [12]. Це пояснює позитивний фінансовий результат підприємств індустрії гостинності
за 2019 р.

Зазначимо, що обсяг реалізованих послуг від діяльності із забезпечення стравами та напоями у ІI кварталі 2020 р. в Запорізькій області склав 14780,8 тис.
грн, це 78,6% до загального обсягу реалізованих послуг
населенню [2].
Слід зауважити, що останніми роками спостерігається постійне скорочення мережі ресторанного
господарства. Зменшення кількості об’єктів ресторанного господарства пов’язане з багатьма чинниками:
нестабільна ситуація на сході країни, що супроводжується економічними труднощами, зокрема процес
спаду ресторанного господарства значною мірою
пов’язаний із зростанням кількості підприємств, що
належать фізичним особам-підприємцям, а також із
закриттям їдалень на промислових та інших об’єктах
та ін. Більша частина об’єктів ресторанного господарства (87,4%) розташована у містах і міських поселеннях області. Із загальної їх кількості на території
обласного центру м. Запоріжжя знаходиться 64,8%
об’єктів, лише 8,3% — у м. Бердянську, 2,6% — у
м. Мелітополі, 4,3% — у м. Енергодарі та 0,2% — у
м. Токмаку.
За даними Департаменту економічного розвитку
і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації
проведено аналіз динаміки кількості закладів ресторанного господарства за 2017-2019 рр. у Запорізькій
області (табл. 3).
Таблиця 3
Аналіз динаміки кількості ресторанних господарств
у Запорізькій області за 2017-2019 рр., од.
Відносна
зміна, %
2017
2018
2019
2018/ 2019/
2017
2018
Кількість
ресторанних
господарств 1731
1695
1585 —2,08 —6,48
Кількість
місць у них 72 380 67 136 70 442 —7,24
4,89
Складено автором.

Як бачимо з табл. 3, останніми роками спостерігається постійне скорочення мережі ресторанного
господарства, що належить юридичним особам. Якщо
у 2018 р. кількість ресторанних господарств зменшилася на 36 одиниць (2,08%), то у 2019 р. вже на
110 одиниць (6,48%). На нашу думку, це пов’язано із
зростанням кількості підприємств, що належать фізичним особам-підприємцям, а також із закриттям їдалень на промислових та інших об’єктах.
В табл. 4 наведено динаміку закладів ресторанного господарства по містах обласного значення Запорізької області.
Таблиця 4
Кількість закладів ресторанного господарства
по містах Запорізької області за 2015-2019 рр.
Роки
Місто
2015 2016 2017 2018 2019
м. Запоріжжя
707
776
777
739
645
м. Бердянськ
270
241
181
181
180
м. Енергодар
55
59
58
57
56
м. Мелітополь
166
167
142
147
159
м. Токмак
28
28
28
31
31
Складено автором.
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Із загальної кількості об’єктів ресторанного господарства 52,8% становили кафе, закусочні, буфети
(кіоски), кількість яких скоротилась на 10,8%.

У табл. 5 наведено основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємств тимчасового
розміщування й організації харчування Запорізької області.

Таблиця 5
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств тимчасового розміщування
й організації харчування Запорізької області за 2015-2019 рр.
2015
2017
2019
Показники
Кількість найманих працівників, осіб
3350
3071
3260
Витрати на оплату праці, млн грн
90,4
137,1
194,7
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн грн
400,6
479,1
771,4
Фінансовий результат (сальдо), всього млн грн
—297,3
—160,2
197,6
Прибуток, млн грн
20,3
17,0
242,6
Збиток, млн грн
317,6
177,2
45,0
Частка підприємств, які одержали прибуток, %
69,1
70,6
70,1
Складено автором за даними джерела [13].

Зазначимо, що у м. Запоріжжя у 2019 р. зареєстровано близько 370 суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних та фізичних осіб, які надають послуги із забезпечення стравами та напоями (заклади
громадського харчування: ресторани, кафе, бари тощо).
Місцева кухня та особливі гастрономічні традиції
м. Запоріжжя представлені як в окремих тематичних
закладах за рахунок включення українських страв до
основного меню. Більшість закладів мають індивідуально розроблене меню, цікаві інтер’єри, сучасні
способи обслуговування клієнтів та використовують
продукти, вироблені самостійно або в Запорізькому
регіоні [8, с. 7].
Популярність серед підприємців формату кафе
пояснюється більшою гнучкістю і передбачає більш
лояльні вимоги до рівня комфорту, асортименту страв
та послуг, рівня обслуговування, тоді як до ресторанів
та барів висуваються більш жорсткі вимоги. В умовах
нестабільної економічної ситуації цей фактор є дуже
важливим, оскільки дозволяє більш вільно маніпулювати з асортиментом страв, обладнанням, торговими
площами, рівнем сервісу та ін.
За даними районних адміністрацій Запорізької
міської ради, на території міста Запоріжжя станом на
02.05.2019 р. функціонувало близько 624 закладів ресторанного господарства. Щорічно на території м. Запоріжжя розміщується близько 250 сезонних майданчиків з загальною кількістю посадкових місць —
8790 одиниць [14].
На наш погляд, важливий аспект у будь-якому
бізнесі відіграє конкурентне позиціювання підприємства, що передбачає певні специфічні особливості та
технологію ведення бізнесу: проведення оптимальної
фінансової та маркетингової діяльності; визначення
чітких стратегічних перспектив розвитку діяльності,
також необхідним напрямом управління є створення
такого готельно-ресторанного продукту, що відповідає
сучасним світовим вимогам та стандартам якості.
Стосовно вирішення проблем розвитку готельного господарства Запорізької області доцільно передбачити такі стратегічні завдання:
— розробка організаційно-економічних заходів
стимулювання розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, включаючи залучення іноземних спеціалістів та фахівців до
навчального процесу, розвиток «дефіцитних» спеціальностей на готельному ринку;
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— враховувати у документах стратегічного планування розвитку готельного господарства прогнозування очікуваної кількості туристів; диверсифікацію
закладів розміщення туристів (мотелі, хостели, садиби
сільського туризму та туристичні бази в рекреаційних
зонах прилеглих до міста);
— впровадження електронних інформаційних та
автоматизованих систем бронювання місць у готелях,
сучасних технічних засобів обслуговування в готелях;
— для окупності державних та приватних інвестицій в об’єкти готельного господарства, доцільно сьогодні брати приклад європейських туристичних країн
та шукати можливості реалізації інших масштабних заходів з метою ефективного використання новостворених готельно-туристичних об’єктів.
— для підвищення завантаження готелів та інших
закладів розміщення Запорізької області доцільно
розробляти туристичні маршрути та туристичні продукти, та здійснювати їх промоцію в Україні та на міжнародному рівні; пошук контрактів на проведення масових спортивних і культурних заходів міжнародного
рівня;
— з метою створення належного конкурентного
середовища на готельному ринку органам державної
влади доцільно виважено підійти до питання залучення іноземних інвестицій (особливо зі сторони відомих готельних операторів) у створення готелів та готельних мереж, більше уваги приділити економічному
та податковому заохоченню вітчизняних інвесторів в
напрямку створення національних готельних мереж;
— на державному рівні створити сприятливі
умови для легалізації необлікованих закладів розміщення (малих та мікро-готелів, апартаментів) діяльності, сформувати реєстр таких закладів та законодавчо
закріпити їх визначення, вимоги до функціонування
та необхідних процедур (сертифікація, стандартизація
та ін.).
Ресторанний ринок України має всі передумови
для перспективного розвитку. Але основою для його
розвитку є передусім рівень доходів населення, який
упав у зв’язку з фінансово-економічною ситуацією
останніх років (рис. 3).
Зазначимо, що перспективними напрямами розвитку у сфері ресторанного бізнесу залишаться тренди:
національних кухонь, підприємств, що пропонують
крафтові страви, втілення здорового способу харчування, приготування страв у присутності замовника,
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Рис. 3. Реальний наявний дохід населення України за 2015-2019 рр., %
Побудовано автором за даними джерела [15].

з фермерських продуктів, приготування низькокалорійних страв, використання низькотемпературних режимів та відкриття закладів харчування у форматі
casual, своєрідних закладів фабрик та ринків.
«Fast Casual» займає проміжну ланку між демократичним рестораном і фаст-фудом, він не пропонує
повного спектру послуг, які може надати ресторан, однак пропонує вищу якість їжі з меншою кількістю заморожених або оброблених інгредієнтів, ніж у ресторанах швидкого харчування. Страви готують індивідуально для кожного клієнта з продуктів високої якості,
а також з делікатесів [16]. Значення цього формату
«швидкий і демократичний», є найбільш перспективним в Америці, Європі та в Україні.

Узагальнімо перспективні тенденції розвитку у
сфері ресторанного бізнесу в регіоні (рис. 4).
Дійсно, ринок ресторанних послуг України має
величезний потенціал і перспективи розвитку, а використання зарубіжного досвіду, в свою чергу, сприятиме становленню високорозвиненого ресторанного
господарства в Україні, що буде об’єднувати у собі як
міжнародні, так і національні риси.
Для підвищення рівня конкурентоспроможності
готельно-ресторанному бізнесу необхідно створювати
нові шляхи самовдосконалення, відкривати сучасний
простір за допомогою новітніх технологій, що невпинно входять у наш світ.

Розвиток та тренди національних кухонь
(українська, грузинська, східна, європейська)

Поширення підприємств, що пропонують крафтові страви,
втілення здорового способу харчування (пиво, сири,
йогурти, кава тощо)

Приготування страв у присутності замовника,
з фермерських продуктів

Приготування низькокалорійних страв, використання
низькотемпературних режимів

Відкриття закладів харчування у форматі casual

Рис. 4. Перспективні напрями розвитку закладів ресторанного господарства
Побудовано автором.
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За допомогою використання правильної інноваційної стратегії готельно-ресторанне господарство має
всі перспективи залишатись провідним у своєму сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів. Готельно-ресторанному господарству необхідно зосередити більшу увагу на взаємній праці з іноземними та
вітчизняними партнерами; запровадження реклами на
туристичних сайтах суттєво знизить показники зовнішньої конкуренції. Реалізувати деякі задуми та налагодити співпрацю з Державною агенцією розвитку
туризму України можливо за допомогою участі у державних програмах, що підтримують індустрію гостинності.
Висновки. Таким чином, аналіз тенденцій розвитку готельно-ресторанного господарства Запорізької
області показали недостатньо високі показники. Зазначимо, що необхідне поліпшення матеріально-технічної бази за допомогою залучення інвесторів та
участі в міжнародних конкурсах на отримання грантів.
Стосовно товарів та послуг, які надаються клієнтам,
необхідно залучати дійсно професіоналів, які мають
спеціальну освіту і навички роботи з клієнтами. Важлива роль у розвитку готельно-ресторанного господарства належить психологічному клімату між працівниками, який безпосередньо впливає на працездатність
та якість пропонованих послуг. Готельно-ресторанне
господарство Запорізької області потребує структурних змін та впровадження новітніх технологій, що надасть змогу перейти на новий вищий рівень та відповідати сучасним світовим стандартам.
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BCG-АНАЛІЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИДНІПРОВСЬКОГО
ТА ДОНЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ:
ВИЗНАЧЕННЯ СМАРТ-ПРІОРИТЕТІВ ТА СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ
Низка проблем, які постали перед країною через
загострення економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19 та необхідністю створення умов для
запровадження smart-спеціалізації потребують застосування ефективних механізмів реалізації промислової
політики. Особливої актуальності набувають питання
вибору та розбудови механізмів промислової політики
на рівні регіонів.
Розвиток Придніпровського та Донецького економічних районів на сучасному етапі передбачає формування динамічної економічної структури в рамках
впровадження стратегії смарт-спеціалізації із завданням пошуку унікальних характеристик і активів регіону, диверсифікації економічної активності, розвитку високотехнологічних галузей і сфери послуг.
Однією із умов такої політики є формування сприятливого інвестиційного клімату, що стимулює приплив
в регіон приватного вітчизняного та іноземного капіталу для розвитку смарт-пріоритетів.
Сьогодні можна констатувати, що, попри напрацьованість певної інституційної бази структурних реформ Придніпровського та Донецького економічних
районів в Інституті економіки промисловості НАН
України [1-13], залишаються відкритими питання визначення смарт-пріоритетів розвитку промисловості
зазначених районів.
Метою статті є визначення смарт-пріоритетів
промисловості Придніпровського та Донецького економічних районів та оптимальних стратегій перерозподілу фінансових потоків між різними видами економічної діяльності.
Для цього використаємо методологію Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group —
ВСG). Матриця BCG розроблена засновником Бостонської консалтингової групи Брюсом Д. Хендерсеном у 1960-х роках для аналізу актуальності продуктів
компанії, виходячи з їх положення на ринку щодо
темпу зростання ринку і частки на ринку, яку вони
займають. Дана матриця відображає окремі характеристики портфельних стратегій за такими показниками як «темп росту ринку» та «відносна частка на
ринку» та використовується для зіставлення стратегічних зон господарювання. Темп росту ринку визначається як темпи зростання галузі, що становлять 50%
і більше, розглядаються як високі. Відносна частка
ринку визначається діленням частки ринку розглянутої галузі на частку ринку найбільшого конкурента.
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Значення відносної частки ринку, що дорівнює одиниці, відокремлює ринкових лідерів від послідовників.
Матриця BCG дозволяє визначити стратегічну
позицію щодо кожного виду економічної діяльності та
на основі аналізу цієї позиції обрати оптимальну стратегію перерозподілу фінансових потоків між різними
видами економічної діяльності.
Для побудови матриці Бостонської консалтингової групи фіксуємо по горизонтальній осі значення
«Відносна частка ринку», по вертикальній — значення
«Темп росту» галузі. Далі, розділивши дану площину
на чотири частини, отримуємо необхідну матрицю,
яка представлена на рис. 1. Кожен вид економічної
діяльності потрапляє в один із квадрантів матриці відповідно до темпу зростання галузі і відносної частки
ринку. Графічно позиції галузі зазвичай відображаються кругом, площа якого відображає відносну значимість даної галузі, що оцінюється за обсягом реалізованої продукції.
Інтерпретуючи даний метод до особливостей промислових секторів отримуємо такі сегменти матриці
як «Стратегічні лідери», «Перспективні лідери», «Поточні лідери» та «Депресивні сектори» (рис. 2).
Стратегічні лідери — це ринкові лідери, що мають
досить коштів для того, щоб підтримувати високу
частку та динамічно розвиватися, але незважаючи на
стратегічно привабливу позицію, чистий грошовий дохід досить низький, оскільки потрібні суттєві інвестиції для забезпечення високих темпів зростання. Якщо
ж зменшити інвестиції з метою збільшення прибутку,
в довгостроковій перспективі дана галузь може перейти в «Поточні лідери», адже коли темп росту сповільняється, то «Стратегічні лідери» стають «Потенційними лідерами». Тому важливі не поточні доходи,
а майбутні доходи галузей, що входять у квадрат
«Стратегічні лідери». Відносно даних галузей застосовується стратегія збереження лідерства.
Поточні лідери — це галузі, що займають лідируючі позиції на ринку з низьким темпом росту. Вони
не потребують великих інвестицій та забезпечують
значні грошові потоки. Їх особливість полягає у тому,
що вони не тільки окупають себе, але і забезпечують
фонди для інвестування в нові проєкти, що спрямовані на підтримку частки ринку та пошук нових ринкових ніш. Для цих галузей застосовується стратегія
отримання максимального прибутку, що спрямовується на розробку нових товарів «Перспективних ліде-
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Рис. 1. Загальний вигляд матриці BCG
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Складено за даними джерела [14].
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Рис. 2. Інтерпретація значень матриці BCG до специфіки видів промислової продукції (товарів, послуг)
за видами економічної діяльності
Складено за даними джерела [15].
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рів» та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів».
Перспективні лідери — це галузі, у яких спостерігається високий темп росту, низька норма прибутку в
короткостроковому періоді та високі витрати на їх підтримку та розвиток. Відносно даних товарів застосовуються стратегії інвестування або селективного розвитку.
Депресивні сектори — це галузі, які мають низьку
частку ринку та не мають можливостей для зростання,
адже чисті грошові потоки або нульові, або негативні.
Переважно входять «зрілі» галузі. До цих галузей застосовується цільова стратегія для депресивних секторів або ліквідація депресивних секторів/вихід із ринку.
Суть аналізу полягає у визначенні того, у яких галузей вилучити ресурси (за логікою BCG вилучають у
«Поточних лідерів») і кому їх передати (віддають

Таблиця 1
Матриця BCG для Придніпровського економічного району
Обсяг реалізоОбсяг реалізоВиди економічної діяльності ваної продукВиди економічної діяльності
ваної продукції, тис. грн
ції, тис. грн
Перспективні лідери
Стратегічні лідери
7 — виробництво основних
736968,3
1 — добувна промисловість і розроб- 146766682,5
фармацевтичних продуктів
лення кар’єрів
і фармацевтичних препаратів
2 — виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

Низька (нижче 90%)

Депресивні сектори

Темп росту

«Стратегічним лідерам» або «Перспективним лідерам»).
Результати розрахунків матриці BCG видів промислової діяльності для Придніпровського економічного району наведено у табл. 1. Для аналізу та порівняння даних використано дані обсягу реалізованої
промислової продукції Донецького економічного району за 2020 р.
Відповідно до наведених вище даних «Стратегічними лідерами» є: 1 — добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 2 — виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Як зазначають автори статті [15], «Стратегічні лідери» — це інноваційні
сектори, які генерують високу додану вартість, залучають висококваліфікованих фахівців, мають значний
потенціал освоєння нових ринків та створюють необхідність розвитку малих і середніх інноваційних підприємств, що постачають їм продукцію та послуги.

Низька (нижче 1)

Поточні лідери
3 — текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів
4 — виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
5 — виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення;
6 — виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції
8 — виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
9 — металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
10 — машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
11 — постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря
12 — водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Висока (більше 1)
Відносна частка ринку

72457581,2

2268601,3

4866407,9

18613009,6
19252588,2
24175768,8

209336241,4

44551762

79765738
9218560,3

Розраховано авторами за джерелами [16-20].

«Перспективні лідери» сприяють прискоренню
розвитку високотехнологічного виробництва і забезпечення якісною екосистемою для розгортання високотехнологічного бізнесу. У рамках оновлених ланцюгів
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постачання «Перспективні лідери» можуть стати експортоорієнтованими. До групи «Перспективних лідерів» входить виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів.
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Низька (нижче 90%)

Темп росту

Висока
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До групи «Поточних лідерів» увійшли: 3 — текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; 4 — виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна
діяльність; 5 — виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 6 — виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції; 8 — виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; 9 — металургійне виробництво, виробництво

готових металевих виробів, крім машин і устаткування; 10 — машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; 11 — постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 12 —
водопостачання; каналізація, поводження з відходами.
У табл. 2 наведено матрицю BCG для Дніпропетровської області. Для аналізу та порівняння даних використано дані обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області за 2020 р.

Таблиця 2
Матриця BCG для Дніпропетровської області
Обсяг реалізоОбсяг реалізоВиди економічної діяльності
ваної продукВиди економічної діяльності
ваної продукції, тис. грн
ції, тис. грн
Перспективні лідери
Стратегічні лідери
7 — виробництво основних фар150054,1
1 — добувна промисловість і роз136543134
мацевтичних продуктів і фармароблення кар’єрів
цевтичних препаратів
2 — виробництво харчових продук36382644,4
тів, напоїв та тютюнових виробів
6964943,9
12 — водопостачання; каналізація,
поводження з відходами
Депресивні сектори
Поточні лідери
10 — машинобудування, крім ре19156549,5
3 — текстильне виробництво, ви1590907,5
монту і монтажу машин і устатробництво одягу, шкіри, виробів зі
кування;
шкіри та інших матеріалів
3622166,9
4 — виготовлення виробів з дере11 — постачання електроенергії, 33222662,4
вини, виробництво паперу та полігазу, пари та кондиційованого
графічна діяльність
повітря
5 — виробництво коксу та продук10013620,9
тів нафтоперероблення
6 — виробництво хімічних речовин
15744582,1
і хімічної продукції
8 — виробництво гумових і пласт18545305
масових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
9 — металургійне виробництво, ви- 139558030,7
робництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Низька (нижче 1)
Висока (більше 1)
Відносна частка ринку

Розраховано авторами на основі даних джерел [16-17].

Отже, «Стратегічними лідерами» є: 1 — добувна
промисловість і розроблення кар’єрів; 2 — виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів;
12 — водопостачання; каналізація, поводження з відходами.
«Перспективними лідерами» є 7 — виробництво
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів.
«Поточними лідерами» є: 3 — текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів; 4 — виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність;
5 — виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 6 — виробництво хімічних речовин і хімічної
продукції; 8 — виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; 9 —
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування.
До «Депресивних секторів» належать: 10 — машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устат-
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кування; 11 — постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря.
У табл. 3 наведено матрицю BCG для Запорізької
області. Для аналізу та порівняння даних використано
дані обсягу реалізованої промислової продукції Дніпропетровської області за 2020 р.
Для Запорізької області «Стратегічними лідерами» є: 7 — виробництво основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів; 10 — машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування.
«Перспективними лідерами» є: 2 — виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 4 —
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
та поліграфічна діяльність; 6 — виробництво хімічних
речовин і хімічної продукції; 9 — металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
машин і устаткування; 12 — водопостачання; каналізація, поводження з відходами. «Поточними лідерами» є
11 — постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

Висока (більше 90%)
Низька (нижче 90%)

Темп росту

ЛЯШЕНКО В. І., ПЕТРОВА І. П.
Таблиця 3
Матриця BCG для Запорізької області
Обсяг реалізоОбсяг реалізоВиди економічної діяльності
ваної продук- Види економічної діяльності
ваної продукції, тис. грн
ції, тис. грн
Перспективні лідери
Стратегічні лідери
2 — виробництво харчових продуктів,
25491949,3 7 — виробництво основних
575827,9
напоїв та тютюнових виробів
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
4 — виготовлення виробів з деревини,
814303,7
10 — машинобудування, крім
22050889,5
виробництво паперу та поліграфічна
ремонту і монтажу машин і
діяльність
устаткування
6 — виробництво хімічних речовин і
2892771,4
хімічної продукції
9 — металургійне виробництво, ви66608072,7
робництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
12 — водопостачання; каналізація,
1760237,6
поводження з відходами
Депресивні сектори
Поточні лідери
41294718,7
1 — добувна промисловість і розроб8069208,7
11 — постачання електроенерлення кар’єрів
гії, газу, пари та кондиційованого повітря
3 — текстильне виробництво, вироб595184,5
ництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів
5 — виробництво коксу та продуктів
7443829,7
нафтоперероблення
8 — виробництво гумових і пластма4720385,8
сових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
Низька (нижче 1)
Висока (більше 1)
Відносна частка ринку

Розраховано авторами на основі даних джерел [16-17].

«Депресивними секторами» є: 1 — добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 3 — текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів; 5 — виробництво коксу та
продуктів нафтоперероблення; 8 — виробництво гумо-

вих і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.
У табл. 4 наведено матрицю BCG для Кіровоградської області. Для аналізу та порівняння даних використано дані обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області за 2020 р.
Таблиця 4

Матриця BCG для Кіровоградської області

Висока (більше 90%)

Темп росту

Види економічної діяльності
Перспективні лідери
1 — добувна промисловість і розроблення кар’єрів
2 — виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів
6 — виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
9 — металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
крім машин і устаткування
12 — водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2021/№1

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

Види економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

Стратегічні лідери
2154339,8
10582987,5
615234,7
3170138

493378,8
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Низька (нижче 90%)

Темп росту

ЛЯШЕНКО В. І., ПЕТРОВА І. П.
Закінчення табл. 4
Обсяг реалізоваОбсяг реалізоваВиди економічної діяльності
ної продукції, Види економічної діяльності
ної продукції,
тис. грн
тис. грн
Депресивні сектори
Поточні лідери
3 — текстильне виробництво, вироб82509,3
ництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів
4 — виготовлення виробів з дере429937,3
вини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
5 — виробництво коксу та продуктів
1155559
нафтоперероблення
7 — виробництво основних фармаце11086,3
втичних продуктів і фармацевтичних
препаратів
8 — виробництво гумових і пластма910078
сових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
10 — машинобудування, крім ремон3344323
ту і монтажу машин і устаткування
11 — постачання електроенергії, газу,
5248356,9
пари та кондиційованого повітря
Висока (більше 1)
Низька (нижче 1)
Відносна частка ринку

Розраховано авторами на основі даних джерел [17-18].
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Висока (більше 90%)

Темп росту

Для Кіровоградської області «Перспективними
лідерами» є: 1 — добувна промисловість і розроблення
кар’єрів; 2 — виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів; 6 — виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 9 — металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім
машин і устаткування; 12 — водопостачання; каналізація, поводження з відходами.
«Депресивними секторами» є: 3 — текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів; 4 — виготовлення виробів
з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність; 5 — виробництво коксу та продуктів нафто-

перероблення; 7 — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; 8 —
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції; 10 — машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування;
11 — постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
У табл. 5 наведено матрицю BCG для Донецького
економічного району. Для аналізу та порівняння даних
використано дані обсягу реалізованої промислової
продукції Придніпровського економічного району за
2020 р.

Таблиця 5
Матриця BCG для Донецького економічного району
Обсяг реалізоОбсяг реалізоВиди економічної діяльності
ваної продук- Види економічної діяльності
ваної продукції, тис. грн
ції, тис. грн
Перспективні лідери
Стратегічні лідери
2 — виробництво харчових продуктів,
15333564,7 7 — виробництво основних
5675089,85
напоїв та тютюнових виробів
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
3 — текстильне виробництво, вироб586540,45
ництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів
4 — виготовлення виробів з деревини,
3306113,5
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність
8 — виробництво гумових і пластма6691290,5
сових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
10 — машинобудування, крім ремонту
15973530,2
і монтажу машин і устаткування
11 — постачання електроенергії, газу,
38191592,6
пари та кондиційованого повітря
12 — водопостачання; каналізація,
3158656,2
поводження з відходами

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЯШЕНКО В. І., ПЕТРОВА І. П.

Низька (нижче 90%)

Темп росту

Види економічної діяльності
Депресивні сектори
1 — добувна промисловість і розроблення кар’єрів
5 — виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення
6 — виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції
9 — металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
Низька (нижче 1)

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

Закінчення табл. 5
Обсяг реалізоВиди економічної діяльності
ваної продукції, тис. грн
Поточні лідери

56314891,1
16398561,3
5905605,1
108654908,6

Висока (більше 1)
Відносна частка ринку

Розраховано авторами на основі даних джерел [16-20].

Висока (більше 90%)
Низька (нижче 90%)

Темп росту

Для Донецького економічного району «Стратегічними лідерами» є 7 — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів.
«Перспективними лідерами» є: 2 — виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 3 —
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів; 4 — виготовлення
виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність; 8 — виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; 10 — машинобудування, крім ремонту і монтажу
машин і устаткування; 11 — постачання електроенер-

гії, газу, пари та кондиційованого повітря; 12 — водопостачання; каналізація, поводження з відходами.
До «Депресивних секторів» віднесено: 1 — добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 5 — виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення; 6 —
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
9 — металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устаткування.
У табл. 6 наведено матрицю BCG для Донецької
області. Для аналізу та порівняння даних використано
дані обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області за 2020 р.

Таблиця 6
Матриця BCG для Донецької області
Обсяг реалізоОбсяг реалізоВиди економічної діяльності
ваної продук- Види економічної діяльності
ваної продукції, тис. грн
ції, тис. грн
Перспективні лідери
Стратегічні лідери
6086165,5
2 — виробництво харчових продуктів,
14435317,2 8 — виробництво гумових і
напоїв та тютюнових виробів
пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
108419506,1
4 — виготовлення виробів з деревини,
227036,5
9 — металургійне виробництво,
виробництво паперу та поліграфічна
виробництво готових металевих
діяльність
виробів, крім машин і устаткування
10 — машинобудування, крім ремонту
14227499,7 12 — водопостачання; каналіза2710705,4
і монтажу машин і устаткування
ція, поводження з відходами
11 — постачання електроенергії, газу,
32638351,2
пари та кондиційованого повітря
Депресивні сектори
Поточні лідери
3 — текстильне виробництво, вироб137416,7
1 — добувна промисловість і
55711293,7
ництво одягу, шкіри, виробів зі
розроблення кар’єрів
шкіри та інших матеріалів
6 — виробництво хімічних речовин і
1363740,8
5 — виробництво коксу та про16398561,3
хімічної продукції
дуктів нафтоперероблення
7 — виробництво основних
3404157,7
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Низька (нижче 1)
Висока (більше 1)
Відносна частка ринку

Розраховано авторами на основі даних джерел [17; 19].
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Для Донецької області «Стратегічними лідерами»
є: 8 — виробництво гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції; 9 — металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування; 12 — водопостачання; каналізація, поводження з відходами.
«Перспективними лідерами» є: 2 — виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 4 —
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
та поліграфічна діяльність; 10 — машинобудування,
крім ремонту і монтажу машин і устаткування; 11 —
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

«Поточними лідерами» є: 1 — добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 5 — виробництво коксу та
продуктів нафтоперероблення; 7 — виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів.
«Депресивними секторами» є: 3 — текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів; 6 — виробництво хімічних
речовин і хімічної продукції.
У табл. 7 наведено матрицю BCG для Луганської
області. Для аналізу та порівняння даних використано
дані обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області за 2020 р.

Низька (нижче 90%)

Темп росту

Висока (більше
90%)

Таблиця 7
Матриця BCG для Луганської області
Обсяг реалізоОбсяг реалізоВиди економічної діяльності
ваної продук- Види економічної діяльності
ваної продукції, тис. грн
ції, тис. грн
Перспективні лідери
Стратегічні лідери
4 — виготовлення виробів з де3079077
ревини, виробництво паперу та
поліграфічна діяльність
6 — виробництво хімічних речо4541864,3
вин і хімічної продукції
7 — виробництво основних
2270932,15
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Депресивні сектори
Поточні лідери
1 — добувна промисловість і розроб603597,4
лення кар’єрів
2 — виробництво харчових продуктів,
898247,5
напоїв та тютюнових виробів
3 — текстильне виробництво, вироб449123,75
ництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів
8 — виробництво гумових і пластмасо605125
вих виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
235402,5
9 — металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів,
крім машин і устаткування
10 — машинобудування, крім ремонту
1746030,5
і монтажу машин і устаткування
11 — постачання електроенергії, газу,
5553241,4
пари та кондиційованого повітря
12 — водопостачання; каналізація, по447950,8
водження з відходами
Низька (нижче 1)
Висока (більше 1)
Відносна частка ринку

Розраховано авторами на основі даних джерел [17; 20].

До «Стратегічних лідерів» віднесено: 4 — виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та
поліграфічна діяльність; 6 — виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; 7 — виробництво основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів.
«Депресивними секторами» є: 1 — добувна промисловість і розроблення кар’єрів; 2 — виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 3 —
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів; 8 — виробництво
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції; 9 — металургійне виробництво,
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виробництво готових металевих виробів, крім машин
і устаткування; 10 — машинобудування, крім ремонту
і монтажу машин і устаткування; 11 — постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
12 — водопостачання; каналізація, поводження з відходами.
Таким чином, для реалізації стратегії смарт-спеціалізації Придніпровського та Донецького економічних районів слід зосередитися на таких smartпріоритетах як «Стратегічні лідери» та «Перспективні
лідери». Залежно від того, яку позицію займає та чи
інша галузь, вибирається відповідна стратегія її подальшого розвитку (рис. 3, табл. 8).
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Отже, для забезпечення розвитку зазначених галузей необхідна державна підтримка. Роль держави
для «Стратегічних лідерів» полягає у запровадженні
прямого фінансування, податкових стимулів для
найму висококваліфікованих кадрів, інвестицій в
інновації та наукові розробки, державних гарантій,
кредитування та страхування; для «Перспективних лідерів» — проєктного фінансування (без застави), публічно-приватного партнерства, державних гарантій,

страхування ризиків експорту, податкових пільг для
підвищення якості продукції, переоснащення виробництва та стимулювання експорту; для «Поточних лідерів» — державних гарантій, страхування ризиків
експорту, податкових пільг; для «Депресивних секторів» — заходів державної бюджетної підтримки, виконання цільових державних програм та створення регуляторних режимів.

Інвестиції від поточних
лідерів
1

3
Фінансування
перспективних лідерів
Перспективні лідери
стають стратегічними
лідерами

2

Консолідація наявних
стратегічних лідерів
Стратегічні лідери
стають поточними
лідерами

Перспективні лідери з
поганими перспективами

Стратегічні лідери
стають поточними
лідерами

4

Депресивні сектори

Цільова стратегія для
депресивних секторів

Інвестиції від поточних
лідерів
1

Ліквідація депресивних
секторів/вихід із ринку

Стратегічні лідери
стають поточними
лідерами
3
Фінансування
перспективних лідерів
Примітка: цифра вказує на пріоритетність дій.

Рис. 3. Визначення стратегій розвитку галузей Придніпровського та Донецького економічних районів
Складено на основі джерела [14, c. 59].

Таблиця 8
Можливі стратегії розвитку галузей Придніпровського та Донецького економічних районів
згідно з модифікованою матрицею BCG
Стратегічні
зони матриці
BCG
2

Види економічної діяльності
1

Стратегія розвитку
3

Придніпровський економічний район
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Стратегічні лідери
Виробництво харчових продуктів, напоїв та
Стратегічні літютюнових виробів
дери
Виробництво основних фармацевтичних продуктів Перспективні
і фармацевтичних препаратів
лідери
Текстильне виробництво, виробництво одягу, Поточні
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
лідери
Виготовлення
виробів
з
деревини,
ництво паперу та поліграфічна діяльність

2021/№1

вироб- Поточні
лідери

Стратегія збереження лідерства
Стратегія збереження лідерства
Стратегія інвестування або селективного розвитку
Стратегія отримання максимального прибутку, що
спрямовується
на
розробку
нових
товарів
«Перспективних лідерів» та підтримання товарів галузей
«Стратегічних лідерів»
Стратегія отримання максимального прибутку, що
спрямовується на розробку нових товарів «Перспективних лідерів» та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів»
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Закінчення табл. 8
1
2
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероб- Поточні
лення
лідери

3
Стратегія отримання максимального прибутку, що
спрямовується на розробку нових товарів «Перспективних лідерів» та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів»
Стратегія отримання максимального прибутку, що
спрямовується на розробку нових товарів «Перспективних лідерів» та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів»
Стратегія отримання максимального прибутку, що
спрямовується на розробку нових товарів «Перспективних лідерів» та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів»
Стратегія отримання максимального прибутку, що
спрямовується на розробку нових товарів «Перспективних лідерів» та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів»
Стратегія отримання максимального прибутку, що
спрямовується на розробку нових товарів «Перспективних лідерів» та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів»
Стратегія отримання максимального прибутку, що
спрямовується на розробку нових товарів «Перспективних лідерів» та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів»
Стратегія отримання максимального прибутку, що
спрямовується на розробку нових товарів «Перспективних лідерів» та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів»

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції Поточні
лідери
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої Поточні
неметалевої мінеральної продукції
лідери
Металургійне виробництво, виробництво готових Поточні
металевих виробів, крім машин і устаткування
лідери
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин Поточні
і устаткування
лідери
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиці- Поточні
йованого повітря
лідери
Водопостачання; каналізація, поводження з відхо- Поточні
дами
лідери

Донецький економічний район
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
Текстильне виробництво, виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Виготовлення
виробів
з
деревини,
виробництво паперу та поліграфічна діяльність
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
і устаткування
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

Стратегічні лідери
Перспективні
лідери
Перспективні
лідери
Перспективні
лідери
Перспективні
лідери
Перспективні
лідери
Перспективні
лідери
Перспективні
лідери
Депресивні сектори
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероб- Депресивні селення
ктори
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції Депресивні сектори
Металургійне виробництво, виробництво готових Депресивні семеталевих виробів, крім машин і устаткування
ктори

Стратегія збереження лідерства
Стратегія інвестування або селективного розвитку
Стратегія інвестування або селективного розвитку
Стратегія інвестування або селективного розвитку
Стратегія інвестування або селективного розвитку
Стратегія інвестування або селективного розвитку
Стратегія інвестування або селективного розвитку
Цільова стратегія для депресивних секторів
Ліквідація депресивних секторів/вихід із ринку
Цільова стратегія для депресивних секторів
Ліквідація депресивних секторів/вихід із ринку
Цільова стратегія для депресивних секторів
Ліквідація депресивних секторів/вихід із ринку
Цільова стратегія для депресивних секторів
Ліквідація депресивних секторів/вихід із ринку
Цільова стратегія для депресивних секторів
Ліквідація депресивних секторів/вихід із ринку

Авторська розробка.

Для стимулювання залучення інвестицій слід запровадити «режим міжнародно-публічно-приватного
партнерства», який поєднує систему стимулів і пільг,
обов’язкових умов й обмежень для дотримання балансу інтересів міжнародних донорів, держави і бізнесу. Відмінною особливістю є його стимулююча
спрямованість, яка проявляється через гарантії, пільги
та різні форми державної підтримки.
Режим міжнародно-публічно-приватного партнерства дозволить налагодити участь між міжнародними фінансовими установами, державними органами
влади, вищими навчальними закладами/науково-дослідними установами та бізнесу у сумісному фінансуванні проєктів для створення нових центрів соціально-економічного розвитку та мережі територіально-виробничих і туристичних кластерів, що реалізують
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конкурентний потенціал територій на засадах smartспеціалізації.
Алгоритм введення регуляторного режиму міжнародно-публічно-приватного партнерства складається з
двох етапів. На першому етапі Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України ініціює введення регуляторного режиму публічноприватного партнерства. У рамках цього етапу створюються спеціальні спрощені податкові, митні, кредитні режими та режими валютного курсу для залучення інвесторів. На другому етапі залучаються міжнародні фінансові організації для реалізації масштабних інвестиційних проєктів. На цьому етапі регуляторний режим доповнюється міжнародною складовою
та отримує новий статус — міжнародно-публічно-приватного. Для ведення режиму необхідна концентрація
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наявних ресурсів держави і реалізація Кабінетом Міністрів України і Верховною Радою України розумної
та зваженої політики через введення стимулюючого
регуляторного режиму міжнародно-публічно-приватного партнерства. Необхідне фокусування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на реалізацію шляхів мінімізації політичних, економічних, валютних та фінансових ризиків.
Ведення режиму не може бути здійснене без відповідної ресурсної бази — фінансового забезпечення.
Ресурсами, що задіяні у процесі реалізації режиму, є
фінансові ресурси приватних інвесторів як українських, так й зарубіжних; запозичені фінансові ресурси;
кошти державного та місцевого бюджетів; кошти міжнародних організацій. Механізмами фінансування можуть бути кредитний механізм фінансування (залучення позикових коштів), змішаний механізм фінансування (залучення власних коштів двох та більше
партнерів) або гібридний механізм (кошти партнерів
можуть бути власними в поєднанні з позиковими
коштами). Найбільш активну роль у фінансуванні мають банки розвитку. Підтримкою проєктів публічноприватного партнерства займаються Європейські банк
реконструкції та розвитку і європейська група Світового банку. Також існують фонди, що орієнтовані на
сприяння розвитку публічно-приватного партнерства,
а саме: Консультативна інституція з підтримки публічно-приватного інфраструктури (Public-Private Infrastructure Advisory Facility — PPIAF), Програма підготовки інфраструктурних проєктів ЄБРР (IPPF), Глобальна Інфраструктурна Програма (GIF ). Крім того,
існує технічна допомога, що здійснюється за рахунок
Структурних фондів ЄС за такими напрямами: інструменти фінансового інжинірингу; секторально сфокусовані гранти, які просувають проєкти пан-європейських інтересів; гранти, що підтримують політику ЄС
або індивідуальних членів ЄС.
Список використаних джерел
1. Антонюк В. П. Аналіз трудового потенціалу
Придніпровського і Донецького економічних районів
в контексті формування регіональних інноваційних
екосистем. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1 (58).
С. 4-14.
2. Іванов С. В., Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В.
Модернізація транспортної інфраструктури Придніпровського економічного району шляхом створення
транспортно-логістичного кластеру. Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 9 квіт.
2020 р., м. Умань / МОН України, Уманський держ.
пед. ун-т імені Павла Тичини; [за ред. О. Г. Чирви].
Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. С. 189-194.
3. Інноваційне Придніпров’я: гра на випередження:
монографія / О. І. Амоша, Ю. С. Залознова, С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, І. Ю. Підоричева та ін.; за заг. ред.
В. І. Ляшенка / НАН України, Ін-т економіки промсті. Київ; Дніпро, 2021. 286 с.
4. Ляшенко В. І., Харазішвілі Ю. М. Стратегічні
сценарії структурного розвитку промислових регіонів
України. Вісник економічної науки України. 2016. № 2.
С. 113-126.
5. Ляшенко В. І., Котов Є. В. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»?: монографія
/ НАН України, Ін-т економіки пром-сті; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. Київ, 2015. 196 с.
6. Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління: монография

2021/№1

/ О. І. Амоша, Ю. М. Харазішвілі, В. І. Ляшенко та
ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ,
2018. 300 с.
7. Петрова І. П. Модернізація економіки старопромислових регіонів на засадах smart-спеціалізації.
Вісник Національної академії наук України. 2020. № 6.
С. 30-37. https://doi.org/10.15407/visn2020.06.030.
8. Підоричева І. Ю. Інноваційна екосистема Придніпровського економічного району: актори, їх якість
та повнота. Вісник економічної науки України. 2020.
№ 1 (38). С. 116-130. doi: https://doi.org/10.37405/17297206.2020.1(38).116-130.
9. Солдак М. О. Інноваційна активність галузей
економіки в контексті формування регіональних інноваційних екосистем (на прикладі Придніпровського
економічного району). Proceedings of the 6 th
International Scientific and Practical Conference «Scientific
Research in XXI Century» (August 26-28, 2020). Ottawa,
Canada: Methuen Publishing House, 2020. P. 24-34.
10. Солдак М. О. Оцінка інноваційної активності
галузей економіки Придніпровського економічного
району в контексті формування регіональних інноваційних екосистем. Економічний вісник Донбасу. 2020.
№2. С. 84-95. doi: 10.12958/1817-3772-2020-2(60)-8495.
11. Котов Е. В., Ляшенко В. И. Оценка процессов
модернизации Украины и ее экономических районов.
Вісник економічної науки України. 2013. №1. С. 66-71.
12. Ляшенко В., Червова Л., Кузьменко Л., Дубинина М., Кацура С. Потенциал конкурентоспособности промышленности регионов Украины. Общество и
экономика. 2006. №2. С. 113-136.
13. Lyashenko V., Osadcha N., GalyasovskayaO.,
Knyshek O. Marketing prospects of small developed African countries assessment for traditional Ukrainian exports.
Economic Annals-XXI, 2017. № 188. Р. 20-25.
14. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный
анализ: Методы и средства конкурентного анализа в
бизнесе. Москва: БИНОМ; Лаборатория знаний, 2005.
541 с.
15. Резникова Н., Панченко В. Военный бюджет.
Зеркало недели. 29 сентября, 2020. URL: https://zn.ua/
economic-security/voennyj-bjudzhet.html.
16. Промисловість. Головне управління статистики
у
Дніпропетровській
області.
URL:
http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/p/.
17. Промисловість. Головне управління статистики у Запорізькій області. URL: http://www.zp.ukrstat.
gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia.
18. Промисловість. Головне управління статистики
у
Кіровоградській
області.
URL:
http://www.kr.ukrstat.gov.ua/?r=stat-info.
19. Промисловість. Головне управління статистики у Донецькій області. URL: http://donetskstat.
gov.ua/statinform1/industry.php.
20. Промисловість. Головне управління статистики у Луганській області. URL: http://lg.ukrstat.
gov.ua/sinf/promis/rpromis.php.htm.
References
1. Antoniuk, V. P. (2020). Analiz trudovoho potentsialu Prydniprovskoho i Donetskoho ekonomichnykh
raioniv
v
konteksti
formuvannia
rehionalnykh
innovatsiinykh ekosystem [The Labor Potential Analysis of
the Dnipro and Donetsk Economic Regions in the Context
of Developing Regional Innovation Ecosystems].
Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of the
Donbas, 1 (58), рр. 4-14. doi: 10.12958/1817-3772-20201(59)-4-14 [in Ukrainian].

45

ЛЯШЕНКО В. І., ПЕТРОВА І. П.
2. Ivanov, S. V., Liashenko, V. I., Trushkina, N. V.
(2020). Modernizatsiia transportnoi infrastruktury Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu shliakhom stvorennia transportno-lohistychnoho klasteru [Modernization of
transport infrastructure of Prydniprovsky economic district
by creation of transport and logistics cluster]. Stalyi
ekonomichnyi rozvytok: aktualni problemy ta mekhanizmy
zabezpechennia — Sustainable economic development: current
issues and support mechanisms: Proceedings of the
International Scientific and Practical Conference (рр.
189-194). Uman, VOC "Vizavi" [in Ukrainian].
3. Amosha, O. I., Zaloznova, Yu. S., Ivanov, S. V.,
Liashenko, V. I., Pidorycheva, I. Yu. et al. (2021).
Innovatsiine Prydniprovia: hra na vyperedzhennia [Innovative Prydniprovya: a game ahead]. Kyiv; Dnipro, ІІЕ of
NAS of Ukraine [in Ukrainian].
4. Liashenko, V. I., Kharazishvili, Yu. M. (2016).
Stratehichni stsenarii strukturnoho rozvytku promyslovykh
rehioniv Ukrainy [Strategic scenarios of structural development of industrial regions of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi
nauky Ukrainy — Herald of the Economic Sciences of
Ukraine, 2 (31), рр. 113-126 [in Ukrainian].
5. Liashenko, V. I., Kotov, Ye. V. (2015). Ukraina
ХХI: neoindustrialna derzhava abo «krakh proektu»?
[Ukraine XXI: neo-industrial state or "collapse of the project"?]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine, Poltava University
of Economics and Trade [in Ukrainian].
6. Amosha, O. I., Kharazishvili, Yu. M., Lіashenko, V. I. et al. (2018). Modernizatsiia ekonomiky
promyslovykh rehioniv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii
upravlinnia [Modernization of the economy of industrial
regions of Ukraine in terms of decentralization of management]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine. 300 p. [in
Ukrainian].
7. Petrova, I. P. (2020). Modernizatsiia ekonomiky
staropromyslovykh rehioniv na zasadakh smart-spetsializatsii [Modernization of the economy of old industrial
regions on the basis of smart-specialization]. Visnyk
Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy — Bulletin of the
National Academy of Sciences of Ukraine, 6, рр. 30-37.
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.030 [in Ukrainian].
8. Pidorycheva I. Yu. (2020). Innovation ecosystem
of Pridneprovsky economic region: actors, their quality and
completeness. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38),
рр. 116-130. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.
2020.1(38).116-130 [in Ukrainian].
9. Soldak, M. O. (2020). Innovatsiina aktyvnist
haluzei ekonomiky v konteksti formuvannia rehionalnykh
innovatsiinykh ekosystem (na prykladi Prydniprovskoho
ekonomichnoho raionu) [Innovative activity of branches of
economy in the context of formation of regional innovation
ecosystems (on an example of the Dnieper economic
area)]. Proceedings of the 6 th International Scientific and
Practical Conference «Scientific Research in XXI Century»
(рр. 24-34). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House
[in Ukrainian].

10. Soldak, M. O. (2020). Otsinka innovatsiinoi
aktyvnosti haluzei ekonomiky Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu v konteksti formuvannia rehionalnykh
innovatsiinykh ekosystem [Assessment of the Innovative
Activity of the Pridneprovsky Economic Regionʼs Economic Sectors in the Context of the Formation of Regional
Innovation Ecosystems]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu —
Economic Herald of the Donbas, 2, рр. 84-95. doi:
10.12958/1817-3772-2020-2(60)-84-95 [in Ukrainian].
11. Kotov, Ye. V., Lіashenko, V. I. (2013). Otsenka
protsessov modernizatsii Ukrainy i yeye ekonomicheskikh
rayonov [Assessment of the processes of modernization of
Ukraine and its economic regions]. Visnyk ekonomichnoi
nauky Ukrainy, 1, рр. 55-69 [in Russian].
12. Lіashenko, V., Chervova, L., Kuz'menko, L.,
Dubinina, M., Katsura, S. (2006). Potentsial konkurentosposobnosti promyshlennosti regionov Ukrainy [Potential
of the competitiveness of the industry of the regions of
Ukraine]. Obshchestvo i ekonomika — Society and economy,
2, рр. 113-136 [in Russian].
13. Lyashenko, V., Osadcha, N., Galyasovskaya, O.,
Knyshek, O. (2017). Marketing prospects of small developed African countries assessment for traditional Ukrainian
exports. Economic Annals-XXI, 188, рр. 20-25.
14. Fleischer, K. (2005). Strategicheskiy i konkurentnyy analiz: Metody i sredstva konkurentnogo analiza v
biznese [Strategic and Competitive Analysis: Methods and
Tools of Competitive Analysis in business]. Moscow,
BINOM; Knowledge laboratory [in Russian].
15. Reznikova, N., Panchenko, V. (2020). Voyennyy
byudzhet [Military budget]. Zerkalo nedeli — Mirror of the
week. September 29. Retrieved from https://zn.ua/
economic-security/voennyj-bjudzhet.html [in Russian].
16. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u
Dnipropetrovskii oblasti [Industry. Main Department of
Statistics in Dnipropetrovsk region]. Retrieved from
http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/p/ [in Ukrainian].
17. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u
Zaporizkii oblasti [Industry. Main Department of Statistics
in Zaporizhia Oblast]. Retrieved from http://www.zp.
ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia
[in
Ukrainian].
18. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u
Kirovohradskii oblasti [Industry. Main Department of
Statistics in Kirovohrad Region]. Retrieved from
http://www.kr.ukrstat.gov.ua/?r=stat-info [in Ukrainian].
19. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u
Donetskii oblasti [Industry. Main Department of Statistics
in Donetsk Region]. Retrieved from http://donetskstat.
gov.ua/statinform1/industry.php [in Ukrainian].
20. Promyslovist. Holovne upravlinnia statystyky u
Luhanskii oblasti [Industry. Main Department of Statistics
in Luhansk Oblast]. Retrieved from http://lg.ukrstat.
gov.ua/sinf/promis/rpromis.php.htm [in Ukrainian].
Стаття надійшла до редакції 30.04.2021

Формат цитування:
Ляшенко В. І., Петрова І. П. BCG-аналіз промисловості Придніпровського та Донецького економічних
районів: визначення смарт-пріоритетів та стратегій розвитку. Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40).
С. 35-46. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).35-46
Liashenko, V. I., Petrova, I. P. (2021). BCG-analysis of the Industry of the Prydneprovsk and Donetsk Economic
Regions: Definition of Smart Priorities and Development Strategies. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (40), рр. 3546. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).35-46

46

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ШЕВЦОВА Г. З., ШВЕЦЬ Н. В.

УДК 332.14:338.45:66

DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).47-59

Ганна Зіївна Шевцова
д-р екон. наук
ORCID 0000-0003-3960-5296
е-mail: shevtsova_hanna@nas.gov.ua,

Наталія Вячеславівна Швець
канд. екон. наук
ORCID: 0000-0003-1215-2397
е-mail: shvetsnnn@ukr.net,

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО БЕНЧМАРКІНГУ
В ПРОЦЕСІ СМАРТПРІОРИТИЗАЦІЇ
Постановка проблеми. В Україні продовжується
імплементація європейського підходу смартспеціалізації (Strategy for Smart Specialization — S3) у методологію
та практику регіонального управління, що передбачає
використання сильних сторін територій, спільний пошук нових точок зростання і структурно-технологічну
модернізацію економіки регіону на основі знаннє- та
інноваційномістких рішень. Відповідно до оновленої у
2019 р. Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації
українські регіони впродовж 2019-2020 рр. розробили
та затвердили регіональні стратегії розвитку на період
до 2027 р., де, між іншим, окреслили певні галузі/сектори, за якими надалі здійснюватиметься пошук
смартпріоритетів у процесі підприємницького відкриття (Entrepreneurial Discovery Process — EDP). Сьогодні перед стейкхолдерами кожного регіону стоїть
завдання організації конструктивного діалогу і визначення спільних інтересів для запуску структурних
трансформацій у регіональній економіці. Враховуючи
новизну та важливість цього складника сучасної регіональної політики, на сьогодні особливої актуальності набувають питання адаптації кращих міжнародних
практик та розроблення відповідного методичного супроводу EDP з урахуванням національної специфіки
та євроінтеграційного вектору розвитку.
Науковцями Інституту економіки промисловості
НАН України (О. Амоша, Ю. Залознова, О. Лях,
В. Ляшенко, І. Петрова, І. Підоричева, Д. Череватський та ін. [1-8]) опрацьовано певний спектр теоретико-методологічних та прикладних аспектів імплементації підходу смартспеціалізації у промислових регіонах з фокусуванням уваги на особливостях регіонального стратегування на різних рівнях відповідно до
європейської класифікації NUTS, інституційному забезпеченні модернізації економіки старопромислових
територій та потенціалі їх економічного, енергетичного, інноваційного, соціального і екологічного розвитку на засадах смартспеціалізації. Результати попереднього авторського дослідження [9], ґрунтованого
на досвіді безпосередньої участі у роботі групи з розроблення Стратегії розвитку Луганської області до
2027 р. та опитуванні представників підприємницького сектору, засвідчили низьку зацікавленість бізнесспільноти у реалізації підходу смартспеціалізації як
через сукупність традиційних бар’єрів у системі «бізнес — влада», так і наявність певних організаційних,
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комунікаційних, інформаційних та методичних проблем при залученні підприємців до EDP.
Заслуговують на увагу результати дослідження
С. Іщук та Л. Созанського [10], в якому визначено типові методичні помилки, допущені під час обґрунтування нових напрямів регіональної спеціалізації у процесі розроблення українськими регіонами стратегій
розвитку до 2027 р. та запропоновано авторській підхід до вибору потенційних сфер смартспеціалізації.
В. Родченко та ін. [11] акцентують увагу на категорії
«домен», його інтерпретації як структурованої теми в
рамках регіонального розвитку й аналізують європейські рекомендації до визначення доменів на основі
підприємницького відкриття. О. Саліхова [12] наголошує, що центральною ланкою політики ЄС у частині
розумної спеціалізації стали KETs (Key Enabling
Technologies — ключові технології, що надають можливості, або інакше ключові перспективні технології
[13]). Первісно, з огляду на економічний потенціал,
внесок у вирішення суспільних проблем та інтенсивність знань, Єврокомісія до складу KETs включала такі
категорії, як нанотехнології, мікро- та наноелектроніку, сучасні матеріали, фотоніку, промислові біотехнології та передові виробничі системи [14].
Концептуальне бачення EDP визначено методологією Об’єднаного дослідницького центру (Joint
Research Center — JRC) Єврокомісії [15; 16]. EDP розглядається як рушійна сила і ключовий етап S3. Це
інклюзивний та інтерактивний процес «знизу — вгору»,
де за результатами фахових комунікацій представників
різних секторів (освітньо-наукового, підприємницького, політичного тощо) і інтеграції їх знань генеруються нові потенційні можливості, що базуються на
локальних конкурентних перевагах, мають інноваційно-технологічну складову, ринкові перспективи
та/або соціально-екологічні ефекти і становлять підґрунтя для ухвалення інвестиційних рішень.
На основі положень та принципів зазначеної методології Українським інститутом міжнародної політики запропоновано методичне забезпечення впровадження процесу підприємницького відкриття [17].
Це неофіційні рекомендації, які дають роз’яснення
етапності проведення EDP та окреслюють внутрішню
організацію й інструменти для роботи координаційних
груп у регіонах. Відповідно до цих рекомендацій процес підприємницького відкриття містить три етапи:
підготовчий, партисипативний та планування впровадження. Аналітична робота для обґрунтування
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смартпріоритизації передбачена на другому етапі і
включає «аналіз світових тенденцій та трендів актуальних технологій та інноваційних продуктів» у межах
обраного секторального напряму [17, с. 24].
Водночас зазначені методичні напрацювання не
передбачають вивчення досвіду і рекомендацій з локалізації успішних практик інших регіонів, що мають
аналогічні чи схожі секторальні пріоритети, тобто поза
увагою залишається такий важливий інструмент, як
регіональний бенчмаркінг.
Мета даної статті полягає в обґрунтуванні ролі
регіонального бенчмаркінгу в процесі смартпріоритизації, опрацюванні науково-методичних засад його
проведення та викладенні результатів бенчмаркінгового дослідження одного з пріоритетних напрямів
смартспеціалізації промислових регіонів.
Виклад основного матеріалу. У загальному вигляді
бенчмаркінг є інформаційно-аналітичним управлінським інструментом, який дозволяє здійснювати порівняльні дослідження, виявляти й застосовувати
кращі практики у різних сферах діяльності, зміцнювати на цій основі конкурентні переваги та формувати
передумови для реалізації нових стратегій розвитку.
Одним з його різновидів є регіональний бенчмаркінг
[18-20].
Європейська Платформа зі смартспеціалізації S3
Platform містить інтерактивний інструмент Regional
Benchmarking [21], який дозволяє швидко визначати
структурно подібні європейські регіони зі схожими

умовами і характеристиками (соціальними, економічними, технологічними, інституційними та географічними), що впливають на інноваційний розвиток регіонів. Цей інструмент був розроблений S3 Platform у
співпраці з Orkestra — Basque Institute of Competitiveness
на основі відповідної методології [22]. Остання ґрунтується на ідентифікації референтних регіонів (reference regions), їх порівняльному аналізі, визначенні
конкурентних переваг і виборі орієнтирів для побудови обґрунтованих інноваційних стратегій смартспеціалізації.
Водночас вивчення, залучення й адаптацію кращих регіональних практик смартпріоритизації доцільно здійснювати і безпосередньо на етапі підприємницького відкриття при обґрунтуванні обмеженої
кількості конкретних пріоритетів у рамках роботи
секторальних координаційних груп. Тут потрібний регіональний бенчмаркінг іншого типу, спрямований на
визначення перспективних регіональних внутрішньота кроссекторальних пріоритетів з урахуванням актуальних трендів, цілей та ініціатив Євросоюзу, а також
накопиченого досвіду смартпріоритизації європейських регіонів.
Отже, вищезгадане методичне забезпечення
впровадження процесу підприємницького відкриття
Українського інституту міжнародної політики [17] на
підготовчому етапі пропонується доповнити методикою бенчмаркінгового дослідження з відповідними
науково-аналітичними заходами (рис. 1).

Підготовчий етап
Створення організаційного забезпечення координації смартспеціалізації
та дорожньої карти EDP
Бенчмаркінг

Партисипативний етап

• вибір об’єктів та збір
даних на S3 Platform
• аналіз смартпріоритетів
за цілями політики, видами діяльності та міжгалузевою, міжрегіональною взаємодією
• обробка результатів
аналізу та формулювання рекомендацій

Формування спільного бачення
розвитку пріоритетного напрямку
та смартпріоритизація

Етап планування
впровадження
смартпріоритетів
Створення плану дій з реалізації
обраного пріоритету з підбором
джерел їх фінансування та визначенням інструментів упровадження
Рис. 1. Застосування регіонального бенчмаркінгу в процесі підприємницького відкриття
Розроблено та доопрацьовано авторами на основі джерела [17].

Особливості проведення бенчмаркінгового дослідження продемонструємо на прикладі хімічної галузі (коди С20 «Виробництво хімічних речовин і хіміч-
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ної продукції» та С22 «Виробництво гумових і пластмасових виробів» згідно з NACE Rev. 2 — поточної версії
Statistical classification of economic activities in the European

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ШЕВЦОВА Г. З., ШВЕЦЬ Н. В.
Community), яка є перспективним сектором у контексті
смартспеціалізацій українських регіонів. Так, на основі аналізу затверджених регіональних стратегій до
2027 р. виявлено, що хімічне виробництво як один
із секторальних напрямів смартспеціалізації (або допоміжних видів економічної діяльності у разі міжсекторальних пріоритетів) обрано у Дніпропетровській,
Івано-Франківській, Київській, Луганській та Харківській областях. Передумови та перспективи такого
вибору обґрунтовано науковцями та експертами зі
смартспеціалізації, зокрема у публікаціях [2; 4; 5; 7; 23;
24].

На першому етапі бенчмаркінгового аналізу європейських регіонів проведено картографування зазначених видів економічної діяльності з використанням вбудованих інструментів S3 Platform [25]. Як свідчать результати, представлені на рис. 2, з розвитком
хімічних виробництв пов’язують перспективи смартспеціалізацій 69 регіонів із 21 європейської країни. Загалом проаналізовано 90 смартпріоритетів, які ґрунтуються на видах економічної діяльності С20 і С22. Таке
широке залучення хімічної індустрії до формування
смартспеціалізацій свідчить про її важливу роль у забезпечені сучасних трансформацій регіональних економік.

Рис. 2. Європейські регіони, що формують смартпріоритети на основі залучення
та розвитку хімічного виробництва (коди С20, С22) [25]
На наступному етапі у межах визначених смартпріоритетів проаналізовано цілі політики смартспеціалізації (policy objectives), перелік яких включає основні
сфери, що окреслені так званими Суспільними викликами, зазначеними у програмі «Горизонт 2020», та
Флагманській ініціативі Інноваційного союзу: A —
Аеронавтика та космос; B — Блакитне зростання; C —
Культурні та креативні індустрії; D — Цифрова трансформація; E — KETs; F — Природа та біорізноманіття;
G — Охорона здоров’я та безпека; H — Інновації у
сфері послуг; I — Соціальні інновації; J — Сталі інновації; K — Інші.
За результатами аналізу виявлено, що регіони,
обираючи смартпріоритети із залученням хімічного
виробництва, здебільшого зосереджені на трьох категоріях цілей: KETs, «Сталі інновації» та «Цифрова
трансформація» (рис. 3).
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Такий вибір пояснюється стратегічним значенням указаних цільових напрямків на наднаціональному рівні. Так, у висновках Європейської Ради [26]
ще у 2012 р. було підкреслено важливість для Європи
активізації зусиль у сфері розвитку KETs, які мають
системне значення для інноваційності промисловості
та економіки в цілому. Вагому роль ключових технологій також відзначено та враховано у таких документах Єврокомісії, як «Європейська стратегія для KETs —
міст для зростання і зайнятості» (A European Strategy for
Key Enabling Technologies — A Bridge to Growth and Jobs)
[27] та «Потужніша європейська промисловість для
зростання та економічного відновлення» (A Stronger
European Industry for Growth and Economic Recovery) [28].
На сьогодні Єврокомісією виділено шість ключових технологій, що стимулюють інновації у всій економіці, охоплюючи різні галузі з тенденцією до повної
конвергенції та інтеграції між ними:
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Блакитне зростання
1%
Сталі інновації
25%

Інші
1%

Аеронавтика та
космос
1%

Культурні та
креативні індустрії
1%
Цифрова
трансформація
16%

Соціальні інновації
2%
Інновації у сфері
послуг
11%
Охорона здоров’я та
безпека
6%

KETs
35%
Природа та
біорізноманіття
1%

Рис. 3. Цілі політики смартспеціалізації регіонів ЄС, що ґрунтуються на залученні
та розвитку хімічного виробництва
Розраховано на побудовано авторами на основі джерела [25].

 передове виробництво (advanced manufacturing);
 сучасні матеріали (advanced materials);
 технології науки про життя (life-science technologies);
 мікро/наноелектроніка та фотоніка (micro/nanoelectronics and photonics);
 штучний інтелект (artificial intelligence);
 безпека та зв’язок (security and connectivity) [29].
Слід відзначити, що хімічна промисловість відіграє одну з провідних ролей у таких інноваційних сферах, як сучасні матеріали, нанотехнології, передові виробництва і біотехнології, а також робить значний
внесок у фотоніку та наноелектроніку [30, с. 183]. В
умовах четвертої промислової революції Хімічну індустрію 4.0 (Chemicals 4.0) [31-33] можна розглядати як
провідний концептуальний підхід для виведення хімічних технологій, виробництв і ринків на принципово новий рівень завдяки системному використанню
розумних інновацій та інформаційно-комунікаційних
технологій. Хімічне виробництво є ключовим постачальником прогресивних матеріалів та технологічних
рішень для розвитку цифрових і смартнапрямків інших галузей і ринків. Так, наприклад, для мобільних
та смартпристроїв потрібні складники з сучасних хімічних матеріалів (підложки, системні плати, прозорі
провідники, захисні плівки, фоторезисти), для високошвидкісного інтернету — хлорсилан для надчистого скла, для ефективніших і менших за розміром інтегральних схем — діелектрики, колоїдний кремнезем,
фоторезисти, підсилювачі потужності [34; 35].
Так само пріоритетність цілей «Сталі інновації»
та «Цифрова трансформація» є відображенням глобальних сучасних тенденцій та поширення міждисциплінарних концепцій, зокрема Сталого розвитку та
Індустрії 4.0. Унаслідок їхнього всеосяжного впливу та
за результатами посиленої міжгалузевої інтеграції та
співпраці народжуються нові технологічні та продуктові рішення, здатні сприяти вирішенню глобальних
проблем людства.
Дотримуючись логіки запропонованої методики
до проведення бенчмаркінгового дослідження, обрані
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для аналізу регіони згруповано за рівнем іннноваційності відповідно до даних Регіонального інноваційного табло (Regional Innovation Scoreboard — RIS) [36].
Групу лідерів (Innovation Leaders) сформували високорозвинені регіони Фінляндії, Швеції, Нідерландів та
Бельгії (табл. 1), які визначили 13 смартпріоритетів, де
задіяний потенціал хімічних виробництв. Сильними
інноваторами (Strong Innovators) є 22 регіони Австрії,
Бельгії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Данії, Естонії,
Ірландії, Люксембурга та Португалії з 30 релевантними
смартпріоритетами. Найчисленніша група — «помірні
інноватори» (Moderate Innovators) — включає 26 регіонів з 34 смартпріоритетами. І як «скромні інноватори»
(Modest Innovators) зазначені 5 польських та 3 румунських регіони, що визначили разом 13 пріоритетів.
Дані табл. 1 свідчать, що лідери фокусуються на
обмеженому колі цільових орієнтирів, серед яких домінують знову таки три зазначені вище категорії:
KETs, «Сталі інновації» та «Цифрова трансформація».
Групи сильних та помірних інноваторів орієнтуються
вже на більш широкий перелік цілей, але відносне
співвідношення між трьома провідними цілями політики зберігається майже таке ж як й у лідерів. Виявлену загальну тенденцію порушують лише регіонискромні інноватори, де спостерігається домінування
сталих інновацій та найменша кількість пріоритетів,
пов’язаних з цифровими трансформаціями.
З методологічної точки зору важливо підкреслити
наявність двох компонентів смартпріоритизації. Цілі
політики смартспеціалізації — це зовнішня компонента цільових орієнтирів пріоритизації регіонального
розвитку, що задається загальними інноваційними,
соціальними, екологічними трендами та стратегічно
важливими детермінантами зростання. Внутрішня
компонента визначається змістом та цілями смартпроєктів регіонів, які містять бажаний кінцевий результат їх реалізації та відображають регіональні компетентнісні, ресурсні можливості для створення і
впровадження інновацій. Саме в рамках взаємодії цих
компонентів і відбувається вибір смартпріоритетів у
процесі EDP.
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Таблиця 1
Регіони та обрані цілі політики смартспеціалізації за групами інноваторів
Лідери-інноватори
Швеція
Фінляндія
Бельгія
Вестманланд (SE125)
Брюссельський столичний регіон Гельсінкі-Уусімаа (FI1B1)
Вестра Йоталанд (SE232)
Південна Карелія (FI1С5)
(ВЕ1)
Нідерланди
Естерйотланд (SE123)
Південна Пох’янмаа (FI194)
Західні (NL3)
Сконе (SE224)
Пірканмаа (FI197)
Південні Нідерланди (NL4)
Пяйят-Хяме (FI1С3)
Сатакунта (FI196)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Аеронавтика та космос
Блакитне зростання
Культурні та креативні індустрії
Цифрова трансформація
KETs
Природа та біорізноманіття
Охорона здоров’я та безпека
Інновації у сфері послуг
Соціальні інновації
Сталі інновації
Інші
Австрія
Бургенланд (АТ11)
Верхня Австрія (АТ31)
Каринтія (АТ21)
Нижня Австрія (АТ12)
Бельгія
Валлонія (ВЕ3)
Фландрія (ВЕ2)
Данія
Південна Данія (DK03)

Сильні інноватори
Німеччина
Бранденбург (DE4)
Саксонія-Ангальт (DEE)
Тюрингія (DEG)
Португалія
Лісабон (PT17)
Фінляндія
Південна Савонія (FI1D1)
Північна Савонія (FI1D2)
Центральна Пох’янмаа (FI1D5)
0

5

10

Ірландія (IE)
Естонія (EE)
Люксембург (LU)
Нідерланди
Північні Нідерланди (NL1)
Франція
Лотарингія (FR41)
Пуату-Шарант (FR53)
Рона-Альпи (FR71)
Шампань-Арденни (FR21)
15

20

25

Аеронавтика та космос
Блакитне зростання
Культурні та креативні індустрії
Цифрова трансформація
KETs
Природа та біорізноманіття
Охорона здоров’я та безпека
Інновації у сфері послуг
Соціальні інновації
Сталі інновації
Інші
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Закінчення табл. 1
Греція
Західна Греція (EL23)
Центральна Македонія (EL12)
Іспанія
Арагон (ES24)
Валенсія (ES52)
Галісія (ES11)
Кантабрія (ES13)
Ріоха (ES23)
Нідерланди
Фрисландія (NL12)

Помірні інноватори
Польща
Лодзинське воєводство (PL11)
Малопольське воєводство (PL21)
Нижньосілезьке воєводство (PL51)
Оломоуцький край Чехія (CZ071)
Словенія (SL)
Латвія (LV)
Литва (LT)

0

5

10

Італія
Венето (ITH3)
Калабрія (ITF6)
Кампанія (ITF3)
Марке (ITI3)
П’ємонт (ITC1)
Тоскана (ITI1)
Франція
Верхня Нормандія (FR23)
Гваделупа (FR91)
Нор-Па-де-Кале (FR30)
Пікардія (FR22)
Швеція
Вестерноррланд (SE321)
15

20

25

Аеронавтика та космос
Блакитне зростання
Культурні та креативні індустрії
Цифрова трансформація
KETs
Природа та біорізноманіття
Охорона здоров’я та безпека
Інновації у сфері послуг
Соціальні інновації
Сталі інновації
Інші
Скромні інноватори
Румунія
Західна Румунія (RO42)
Південна Румунія (RO31)
Північно-західна Румунія (RO11)

Польща
Західнопоморське воєводство (PL42)
Куявсько-Поморське воєводство (PL61)
Люблінське воєводство (PL31)
Мазовецьке воєводство (PL12)
Опольське воєводство (PL52)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Аеронавтика та космос
Блакитне зростання
Культурні та креативні індустрії
Цифрова трансформація
KETs
Природа та біорізноманіття
Охорона здоров’я та безпека
Інновації у сфері послуг
Соціальні інновації
Сталі інновації
Інші
Систематизовано та побудовано авторами на основі джерел [25; 36].
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За результатами порівняльно-змістовного аналізу
всього масиву смартпріоритетів, що представлені в онлайн-базі даних Eye@RIS3 на S3 Platform [25], здійс-

нено їх групування за змістом та цілями проєктів. У
табл. 2 наведено 8 виокремлених груп та приклади
смартпріоритетів, що входять до їх складу.
Таблиця 2

Групування регіональних смартпріоритетів за змістом та цілями проєктів
Назва регіону, країна
(код NUTS)

Назва
смартпріоритету

Опис смартпріоритету

Нові матеріали
Передові промислові ма- Виробництво легких композиційних та наноповерхневих покрить
теріали
для металів і пластмас
Передові матеріали для Дослідження та розробка розумних матеріалів для будівництва та
промисловості та будів- промисловості
ництва
Розвиток виробництва
Верхня Австрія, Австрія
Процеси промислового Промислове виробництво на основі мехатроніки, автоматизації, ре(АТ31)
виробництва
сурсоефективності тощо
Венето, Італія (ITH3)
Передові технології ви- Застосування нових моделей виробництва та організації, передових
робництва
технологій проєктування та виробництва, автоматизації, створення
інноваційного та інклюзивного робочого простору
Продуктові
Мазовецьке воєводство,
Безпечна їжа
Отримання високоякісних, стійких харчових продуктів, безпечних
Польща (PL12)
як для кінцевого споживання, так і для навколишнього середовища
Північно-західна Румунія, Ру- Косметика та харчові до- Виробництво косметики та натуральних харчових продуктів
мунія (RO11)
бавки
(біо/органічних) без шкідливих хімічних добавок
Галузеві
Ріоха, Іспанія (ES23)
Взуттєва промисловість Включає шкіряну та взуттєву промисловість, а також гумовий та
пластмасовий сектори
Малопольське воєводство,
Хімічна промисловість
Впровадження нових сполук, матеріалів та хімічних технологій, що
Польща (PL21)
включають енергоефективні рішення
Цифрова трансформація
Люксембург (LU)
Цифровізація промисло- Перехід до галузі, керованої цифровими технологіями нового поковості (ІND 4.0)
ління.
Зміна парадигми впливу на продукцію, процеси та бізнес-моделі в
кожній підгалузі індустрії Люксембургу
Словенія (SL)
Розумні фабрики
Створення інтегрованих цифрових рішень, що дозволяють компаніям будувати компетентні ланцюжки вартості, а також оптимізувати та автоматизувати виробничі процеси
Екологічні
П’ємонт, Італія (ITC1)
Нові продукти та проБіопереробні заводи та установки з переробки непродовольчої біоцеси для розвитку зеле- маси для виробництва хімічних речовин, біопалива та біопластиків,
них хімікатів (Cleantech) управління, обробка та валоризація твердих та рідких відходів, управління вторинною сировиною, технології рекультивації забруднених ділянок
Пікардія, Франція (FR22)
Біоекономіка та біопере- Розумне землеробство та сільськогосподарське машинобудування,
робний завод
зелена економіка та агропромисловість, біоенергетика, біогаз та управління ризиками
Охорона здоров’я
Пірканмаа, Фінляндія (FI197) Здоров’я майбутнього,
Розробка та виробництво «запасних частин» для людського оргабіомедичні системи
нізму, ліків, біомедичних систем та приладів, медичні послуги
Валлонія, Бельгія (ВЕ3)
Здоров’я та добробут
Біотехнологія охорони здоров’я та медичні технології, діагностика,
інноваційні інструменти та обладнання тощо
Комбіновані
Центральна Пох’янмаа, Фін- Мінерали, матеріали на Модернізація хімічної промисловості через розробку та впроваляндія (FI1D5)
біологічній основі та
дження інновацій на основі кластеру неорганічної хімії, мінералів,
процеси для нових енер- матеріалів та біопроцесів. Стале лісове господарство. Енергоефекготехнологій
тивність. Відновлювальні джерела енергії та енергія біомаси
Лотарингія, Франція (FR41) Передові матеріали та
Розробка та пропозиція сучасних матеріалів та процесів для галузей
процеси для галузей ма- масового виробництва, включаючи розробку та випробування носового виробництва
вих процесів трансформації, створення та виробництво матеріалів
майбутнього, а також моделювання та експерименти

Естерйотланд, Швеція
(SE123)
Південна Пох’янмаа, Фінляндія (FI194)

Визначено та згруповано авторами на основі джерела [25].

Для визначення міжгалузевих зв’язків між хімічними виробництвами та іншими секторами економіки
на наступному етапі бенчмаркінгу відібрано тільки ті
регіональні смартпріоритети, які передбачають подібні
взаємодії. У рамках вирішення даного завдання встановлено, що найбільшу кількість міжгалузевих зв’язків
демонструють екологічні та комбіновані смартпріоритети. Водночас до певної частини смартпріоритетів,
хоча й входять хімічні виробництва за кодами С20,
С22, але вони не містять міжгалузеві взаємодії і сформовані простим сумуванням окремих видів діяльності.
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Наприклад, у шведському регіоні Вестманланд
(SE125) обрано смартпріоритет «Автоматизація», який
включає усі розділи секцій С (Переробна промисловість) та М (Професійна, наукова та технічна діяльність) і спрямований на створення окремих нових
промислових виробництв та удосконалення існуючих
на основі розвитку інженерних, комп’ютерних й інформаційних наук. Також до уваги не взято смартпріоритети, в яких заявлено тільки коди С20, С22 і в описах не розкрито кроссекторальні відносини.
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Результати аналізу встановлених міжгалузевих
зв’язків у регіональних смартпріоритетах представлено
на рис. 4, 5.
Особливість міжгалузевих зв’язків хімічної промисловості, яка є одним із базових сегментів сучасної
світової економіки, виявляється у двох аспектах. Поперше, вона виробляє велику кількість проміжних та
кінцевих продуктів (близько 70 тис. найменувань), три
чверті з яких використовуються в інших секторах економіки. По-друге, виробництвом продуктів та напів-

Сільське, лісове
та рибне господарство
(А01, А02, А03)

продуктів для багатьох інших галузей хімічна промисловість значною мірою визначає їх конкурентоспроможність і темпи розвитку. Тому генерування власних
продуктових та технологічних інновацій створює підґрунтя та стимули для активізації інноваційних процесів, впровадження стратегій сталого розвитку на всіх
етапах глобальних ланцюгів створення вартості. У
цьому сенсі сучасна хімічна промисловість вважається
одним із рушіїв технологічного розвитку [30, с. 157; 33;
37].

Добувна промисловість
(В05, В06, В07, В08, В09)
Переробна промисловість
(С10, С11, С13, С17, С21,
С26, С27, С28)

Професійна, наукова та
технічна діяльність
(М72, М74)

Постачання електроенергії, газу, пари (D35)

Виробництво
хімічних речовин
і хімічної продукції
(С20)

Інформація
та телекомунікація
(J61, J62)

Охорона здоров’я
(Q86)

Транспорт, складське
господарство
(Н49, Н50, Н51, Н52)

Водопостачання,
каналізація, поводження
з відходами
(Е36, Е37, Е38, Е39)

Будівництво
(F41, F42, F43)

Рис. 4. Взаємодія виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (С20)
з іншими видами економічної діяльності
Визначено та побудовано авторами на основі джерела [25].

Сільське, лісове та рибне
господарство
(А01, А02)

Професійна, наукова
та технічна діяльність
(M71, М72, М74)

Охорона здоров’я
(Q86)

Переробна промисловість
(С10, С11, С13, С14, С15,
С17, С21, С24, С25, С26,
С27, С28, С29, С30)

Виробництво
гумових і пластмасових виробів
(С22)

Водопостачання,
каналізація, поводження
з відходами (Е38)

Інформація
та телекомунікація
(J58, J61, J62, J63)

Будівництво
(F41, F42, F43)

Рис. 5. Взаємодія виробництва гумових і пластмасових виробів (С22)
з іншими видами економічної діяльності
Визначено та побудовано авторами на основі джерела [25].
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Структура та глобальні ланцюги доданої вартості
хімічної промисловості демонструють послідовне перетворення основної хімічної сировини — нафти і газу
на нафтохімію, базові хімікати, полімери, спеціальні
хімікати й активні інгредієнти [30, с. 495; 38]. Відповідно до цього виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (С20) передує етапу створення гумових
і пластмасових виробів (С22) та має більше міжгалузевих зв’язків, оскільки випускає проміжні продукти
дуже широкого призначення та є споживачем добувної
промисловості.
Рис. 4 і 5 також наочно відображають той факт,
що зв’язки між галузями носять як односторонній, так
і двосторонній характер, який визначається спрямованістю потоків продуктів. Наприклад, смартпріоритетами, що включають обидва коди (С20 і С22), позначена кругова взаємодія між хімічними виробництвами
та сільським, лісовим та рибним господарством. Це
обумовлено, перш за все, розповсюдженням концепції біоекономіки, розвитком біотехнологій і застосуванням їх у різних сферах. Так, хімічні виробництва, включені до розділу С20, як і раніше, постачають сільськогосподарському сектору добрива та
агрохімікати, отримуючи натомість від нього біомасу
для переробки.
Споживачами хімпродукції традиційно є широкий перелік виробництв переробної промисловості, а
також енергетика, будівництво, водопостачання, сектор охорони здоров’я. В рамках регіональних смартпроєктів акцент робиться на розробку нових затребуваних цими галузями продуктів та їх екологізацію. Також передбачено зворотне забезпечення хімвиробництв прогресивними машинами, устаткуванням,
електронними виробничими системами.
Реалізація стратегії цифрової трансформації економіки збільшує залучення у промисловість продуктів
та послуг сектору інформації та телекомунікації, розвиток якого, в свою чергу, вимагає нових ефективних
матеріалів.
Сформовані смартпріоритети відображають тісні
взаємовідносини між хімічними виробництвами та
професійною науково-технічною діяльністю, яка є
важливою частиною інноваційного процесу та демонструє участь у смартспеціалізації різних R&D суб’єктів,
включаючи університетську науку. Слід зазначити, що
у регіонах-лідерах у сфері інновацій половина смартпріоритетів акцентують увагу на професійній, науковій та технічній діяльності і містять код М. Водночас
у «скромних інноваторів» цей код діяльності зустрічається лише у 15% смартпріоритетів. Такий показник
може свідчити або про недостатнє залучення науковців до процесу підприємницького відкриття, або про
неспроможність регіональної науки, або про поверхневе опрацювання обраних інноваційних напрямів
розвитку.
Також цікавим є факт, що у визначеній сукупності міжсекторальних зв’язків хімічної промисловості
не відображені її відносини з сектором освіти. Це
може свідчити про достатню забезпеченість регіонів
потрібними фахівцями та відповідність освітніх програм вимогам ринку.
Освіта як вид діяльності до переліку економічних
доменів включена лише двома фінськими регіонами:
Гельсінкі-Уусімаа (пріоритет — Кліматична нейтральність) та Пяйят-Хяме (пріоритет — Циркулярна економіка), смартпроєкти яких передбачають зміну мис-
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лення та поведінки місцевих компаній і мешканців,
для чого заплановано розроблення та впровадження
різних освітніх програм.
На нашу думку, методика бенчмаркінгового дослідження, крім встановлення та аналізу міжгалузевих
зв’язків, має також включати вивчення наявного в Європі досвіду застосування кластерних технологій при
пріоритизації розвитку регіонів. Необхідність такого
етапу дослідження обумовлена схожістю методологічних засад концепцій кластеризації та смартспеціалізації.
Попереднє дослідження авторів [39] показало, що
у європейській хімічній промисловості кластерні ініціативи набули широкого розповсюдження з утворенням мережевих структур різного масштабу та типу організації. У рамках завдань бенчмаркінгу на основі інформації Європейськой платформи кластерної співпраці (European Cluster Collaboration Platform — ECCP)
[40] виявлено 12 кластерів за кодом С20 та 22 — за
кодом С22. Здебільшого ці кластерні утворення організовано за типом «потрійної спіралі», коли до їх
складу залучаються представники державного і приватного секторів, а також науково-дослідних установ
та університетів. За регіональною локалізацією визначені кластери охоплюють більшу кількість країн ніж у
переліку, що складено на етапі картографування за даними S3 Platform (рис. 1). Окремі кластери є активними учасниками регіональних смартспеціалізацій,
пріоритетними сферами яких є такі: A — Аеронавтика
та космос; B — Блакитне зростання; D — Цифрова
трансформація; E — KETs; G — Охорона здоров’я та
безпека; I — Соціальні інновації та J — Сталі інновації.
Ще один етап бенчмаркінгу спрямований на виявлення міжрегіонального співробітництва із залученням виробництв хімічної промисловості. S3 Platform
надає можливість визначити співпрацю регіонів за
певними тематичними напрямами. За напрямом Chemicals, головною метою якого є модернізація хімічної
промисловості та її трансформація у стійкий, ресурсоефективний, інноваційний і конкурентоспроможний
сектор, у рамках регіонального партнерства розробляються такі інноваційні рішення: стале виробництво на
основі відновлювальних джерел сировини та чистої
енергії (декарбонізована викопна енергія, сонячна та
вітроенергетика); скорочення викидів парникових газів (головним чином CO2) та споживання енергії і ресурсів на хімічних заводах; сприяння новим ланцюгам
доданої вартості та інтеграції через регіональні кордони і між такими секторами, як логістика, сільське
і лісове господарства, енергетика і т. ін., таким чином,
щоб використовувати комплементарність регіональних спеціалізацій; підтримка максимально готових для
виведення на ринок продуктових нововведень, проєктів масштабування, пілотних та демонстраційних установок [41].
Фінальний етап бенчмаркінгового дослідження
передбачає формалізацію отриманих результатів у вигляді рекомендацій для їх представлення регіональним
стейкхолдерам на партисипативному етапі EDP.
Висновки. Відмінною особливістю смартспеціалізації як нового підходу до стратегування регіонального
розвитку є процес підприємницького відкриття, який
через залучення широкого кола зацікавлених сторін
має забезпечити досягнення спільного бачення пріоритетних векторів економічного зростання регіонів
на основі знань та інновацій. Результативність EDP
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значною мірою залежить від повноцінної та якісної
аналітики, яка повинна не тільки дати розуміння інноваційного і ресурсного потенціалів регіону, а й сформувати у стейкхолдерів уявлення про світові тенденції
інноваційного розвитку, загальноєвропейські цілі, ініціативи та накопичений досвід регіональних смартспеціалізацій. Для забезпечення зазначеного у даній
роботі запропоновано доповнити наявне методичне
забезпечення процесу підприємницького відкриття
методикою регіонального бенчмаркінгового дослідження. Останнє дозволяє отримати важливу та корисну для робочих груп EDP інформацію, що розкриває існуючі успішні практики смартпріоритизації при
виборі певних секторальних фокусів і формує аналітичне підґрунтя для визначення доменів майбутньої
регіональної конкурентоспроможності і розроблення
дійсно перспективних для отримання фінансування та
успішної реалізації інноваційних смартпроєктів. Запропонована методика бенчмаркінгового дослідження
для застосування регіональними координаторами EDP
носить універсальний характер і включає такі етапи:
− картографування та визначення смартпріоритетів за фокусними видами економічної діяльності з використанням інтерфейсу S3 Platform;
− аналіз регіональних пріоритетів за європейськими цілями політики смартспеціалізації з визначенням структури їх вибору, у тому числі й за групами
інноваторів згідно з рейтингом Регіонального інноваційного табло;
− аналіз змісту та цілей регіональних смартпроєктів, що передбачає відбір пріоритетів з міжсекторальною взаємодією та встановлення галузей-партнерів
і характеру наявних між ними зв’язків;
− аналіз залучення у регіональну смартспеціалізацію кластерних утворень з визначенням їх локалізації
та обраних пріоритетних сфер S3 на основі даних
Європейської платформи кластерної співпраці;
− аналіз міжрегіональної співпраці за певним тематичним напрямом S3 Platform для отримання кейсу
актуальних секторальних інноваційних рішень;
− обробка та формалізація отриманих результатів
для презентації членам регіональної робочої групи
EDP.
Апробацію запропонованої методики здійснено
шляхом проведення бенчмаркінгу регіональної смартспеціалізації з акцентом на хімічну галузь, яка визначена перспективним секторальним смартпріоритетом
у п’яти українських регіонах. Результати бенчмаркінгового дослідження показали, що хімічна індустрія задіяна у 90 регіональних пріоритетах смартспеціалізації
69 європейських регіонів, що ще раз доводить важливу
роль хімічних виробництв у забезпеченні інноваційності регіональних економік та їх сталого розвитку.
Обираючи цілі політики/пріоритетні сфери смартспеціалізації, які пропонується розглядати як зовнішню
компоненту цільових орієнтирів пріоритизації регіонального розвитку, європейські регіони здебільшого
зосереджуються на KETs, Сталих інноваціях та Цифровій трансформації. Така тенденція характерна насамперед для інноваційно активних регіонів за визначенням Регіонального інноваційного табло. У регіонів
з низьким рівнем інноваційного розвитку рейтинг
пріоритетних сфер смартспеціалізації за частотою їх
зазначення має інший вигляд: Сталі інновації, KETs та
Охорона здоров’я і безпека. Такий вибір цілей полі-
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тики смартспеціалізації в інноваційно слабких регіонах можна пояснити незрілістю регіональних інноваційних екосистем і, відповідно, їх неготовністю розробляти та повсюдно впроваджувати, наприклад, високовартісні цифрові технології. Один зі шляхів вирішення такої проблеми — це поєднання знань та активів через активізацію міжгалузевого та міжрегіонального співробітництва. Такий шлях обирають багато
європейських регіонів, зокрема застосовуючи кластерні технології.
Слід відзначити, що у більшості розглянутих кейсів міжсекторальні зв’язки в рамках смартпроєктів носять традиційний характер і не виходять за межі існуючих ланцюгів доданої вартості. Водночас в Європі
чітко відстежуються процеси формування й укріплення нових міжгалузевих зв’язків, конвергенції та інтеграції галузей, зокрема у напрямі розроблення і
впровадження біотехнологій, технологій сталого розвитку та діджиталізації.
Викладені матеріали проведеного бенчмаркінгового дослідження за авторською методикою містять
основні положення й результати, що подані до робочої
групи EDP Луганської області. Завдання подальшого
дослідження полягає у виявленні та поглибленому
аналізі взаємозв’язків між кластерізацією та смартспеціалізацією в європейських регіонах.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вступ. Експортна стратегія — це п’ятирічний план
роботи, розроблений у результаті проведення низки
консультацій із державними та приватними стейкхолдерами. Ця Стратегія спрямована на впорядкування
сектору та підвищення його конкурентоспроможності
на внутрішньому і міжнародному ринках. Консолідація та об’єднання сектору, створення сприятливого
бізнес-середовища, сприяння інтернаціоналізації та
розвитку експорту є ключовими елементами успішного зростання креативних індустрій. Для досягнення
цілей Стратегії зацікавлені сторони повинні реалізувати та координувати конкретні дії, контролювати
прогрес та мобілізувати усі необхідні ресурси.
Україна має значний потенціал для консолідації
та перетворення креативних індустрій на високоефективний сектор економіки, який створює робочі місця
та отримує валютну виручку. Однак національний
сектор креативних індустрій досі перебуває на стадії
формування та становлення, якій властиве недостатнє
розуміння різниці між культурою як суто інтелектуальним зусиллям, побудованим на традиціях і соціальній поведінці, та креативною економікою як використанням творчого таланту для комерційних цілей. Ця
Стратегія є першою спробою на рівні держави визначити, організувати та перетворити потенціал сектору
креативних індустрій на видимі економічні результати.
Довгий час даний сектор розглядався лише з точки
зору його здатності генерувати некомерційну, символічну, нематеріальну та освітню цінність. Визнання та
пріоритизація сектору в Експортній стратегії України
(«дорожній карті» стратегічного розвитку торгівлі) на
2017-2021 рр., схваленій Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1017-р надало поштову до розвитку креативних індустрій як
окремого сектору економіки.
З метою забезпечення безперервної та систематичної роботи з розвитку сектору уряд здійснив крок
уперед і розпочав розроблення ґрунтовного та консолідованого плану конкретних завдань і заходів.
Існуючі обмеження сектору креативних індустрій
необхідно вирішувати в коротко- та середньостроковій
перспективі, щоб забезпечити його зростання та диверсифікацію. По-перше, не існує узгодженого формального визначення та визнання сектору ані на рівні
державної політики, ані у відповідних актах законодавства. Відтак, ініціативи сектору залишаються розрізненими та відокремленими. По-друге, державноприватний діалог між урядом і бізнесом не налагоджений. Ролі та обов’язки відповідних державних органів
та інституцій є недостатньо чіткими для ефективного
управління сталим розвитком сектору. По-третє, креативні індустрії характеризуються обмеженою співпрацею в межах сектору та між підсекторами, що призво-
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дить до низької конкурентоспроможності вироблених
товарів і послуг на внутрішньому й міжнародному
ринках. Крім того, режим стимулювання залучення
внутрішніх та іноземних інвесторів, а також підтримки
підприємств, які бажають вийти на світовий ринок, є
неналежним. Заходи щодо просування креативних товарів і послуг не об’єднані спільним баченням та стратегією розвитку української пропозиції за кордоном.
Аудіовізуальна індустрія є перспективним напрямом для розвитку різноманітних креативних підсекторів в Україні. Наразі кіноіндустрія розглядається як
основний підсектор креативних індустрій, оскільки
саме вона має потенціал об’єднати інші креативні індустрії у своєму ланцюгу створення вартості (саундтрек, дизайн костюмів, сценарій, сценографія, розкадровка, анімація, спецефекти тощо). Уряд виступив
з ініціативою щодо створення сприятливих умов для
забезпечення зростання та підвищення конкурентоспроможності кіноіндустрії. Водночас існують і певні
обмеження, які наразі перешкоджають кіноіндустрії
реалізувати свій потенціал повною мірою. Стратегія
спрямована на те, щоб створити належні засади розвитку креативних індустрій та їхнього перетворення на
потужний експортоорієнтований сектор. Це перетворення потребує продуманого й узгодженого комплексу
дій, структурованого навколо чіткого бачення, підкріпленого визначеними стратегічними цілями, які
досягатимуться завдяки реалізації низки конкретних
заходів відповідно до Плану завдань і заходів.
Відповідно до загального бачення Стратегія визначає три стратегічні цілі:
1. Організувати та консолідувати сектор креативних індустрій. З урахуванням різноманітності сектору
та його поточного етапу розвитку, першим кроком є
розуміння засад роботи та структури сектору креативних індустрій, підвищення його ефективності та заохочення кооперації. На рівні державної політики уряд
України повинен визначити особливості та структуру
індустрії, визнати її важливість для економіки,
прийняти й оновити секторальну стратегію, пріоритизувати її впровадження у стратегічних програмних документах, а з точки зору інституційної організації —
заохочувати офіційний державно-приватний діалог,
який би сприяв розвитку сектору згідно з пріоритетними напрямами. Інституція, яка забезпечуватиме
державно-приватний діалог, тісно співпрацюватиме з
іншою установою, яка виступатиме як представницький орган індустрії та представлятиме загальне бачення й інтереси сектору у відносинах з урядом/державою.
2. Адаптувати та модернізувати українську пропозицію товарів і послуг у пріоритетних підсекторах завдяки розбудові секторальних зв’язків, удосконаленню
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навичок, збільшенню обсягу інвестицій. Креативні індустрії України мають розробити конкурентно-орієнтовану ціннісну пропозицію, яка відповідатиме потребам і запитам споживачів. Оскільки креативне мислення є ключовим нематеріальним внеском у виробничий процес, кваліфіковані вузькопрофільні фахівці — це запорука ефективності та продуктивності індустрії. Отже, зміцнення української креативної пропозиції потребує розвитку відповідної фахової освіти,
програм мобільності, міжнародного обміну знаннями
та досвідом. Водночас розвиток програм надання технічної та фінансової підтримки, що надається урядом
і секторальними інституціями, має передбачати пріоритетні заходи щодо стимулювання розширення креативної пропозиції та її диверсифікації відповідно до
вимог національного та міжнародних ринків.
3. Сприяти інтернаціоналізації та експортній орієнтації з метою розширення ринкових можливостей
і сталого зростання сектору. Для виходу на міжнародні
ринки необхідно здійснити низку заходів. Охорона
прав інтелектуальної власності (включно з ефективною системою примусового виконання) відповідно до
європейського законодавства, спрощені правила валютного контролю для розвитку експорту та поширення електронної комерції наразі є ключовими напрямами розвитку сектору. Крім технічних аспектів
інтернаціоналізації, Україні необхідно створити та запровадити ефективну брендингову програму для позиціонування країни як конкурентоспроможного гравця
на ринку креативних продуктів. Потужний брендинг
має супроводжуватися рекламними кампаніями, організованими шляхом комунікації із засобами масової
інформації, членства в міжнародних програмах / асоціаціях та участі у заходах сектору. Координація зусиль, моніторинг прогресу та мобілізація ресурсів є
вирішальними для успішного досягнення визначених
стратегічних цілей. Вплив заходів, передбачених ПЗЗ,
залежить від низки чинників, зокрема, мотивації та зусиль стейкхолдерів (включно з активним залученням
представників бізнесу), систематичної координації дій
та комунікації між органами, які відповідають за здійснення певних заходів, а також готовності публічних
і приватних стейкхолдерів виділяти необхідні ресурси.
Після виникнення пандемії, обвалення цін на
нафту світ став на порозі глобальної фінансової кризи.
Кожна країна повинна розробляти стратегію розвитку
власного потенціалу та виходу з кризи.
Метою статті є створення механізму диверсифікації експортного потенціалу Запорізької області.
Перспективи створення механізму диверсифікації
ризиків досліджують вітчизняні вчені, такі як А. Даниленко, О. Антонюк, П. Антонюк, Н. Строченко,
О. Барилович, О. Бородіна, І. Залуцький, В. Збарський, Ю. Лузан, В. МесельВеселяк, Б. Пасхавер, А. Пікус, В. Зубець Так, роботи О. Бариловича [1] присвячено аналізу стану проблемам зовнішньої торгівлі цією
продукцією; А. Задої [2] —питанням зовнішньої торгівлі України, зокрема АПК; С. Кулицького [3] — питанням трансформації економіки; І. Гужви [4] — аналізу інструментів торговельного захисту та торговельній війни. В. Ляшенко, Є. Котов розглядають створення режиму стимулювання експорту як баланс стимулів та обмежень [5-10]. В. Галасюк значну увагу
приділяє створенню механізму кредитування експорту
[11].
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Результати дослідження. Як свідчать оперативні
дані Державної митної служби України, останнім часом стрімко зростає постачання вітчизняної сільськогосподарської та промислової сировини на азіатський
ринок. Якщо в національному експорті до країн ЄС
частка сировини впродовж останніх років стабільно
зменшується на користь товарів із більшою доданою
вартістю, то в торгівлі з країнами Азії спостерігається
дедалі виразніший тренд щодо посилення сировинної
спеціалізації. Першість тут утримує Китай, який
останнім часом різко нарощує закупівлі української
залізорудної сировини, зерна та лісоматеріалів.
Змагання за продовольчу сировину та провоковане нею зростання «ножиць цін» для продукції тваринництва вже створило загрозу кризи в галузях із
глибшою переробкою в Україні. Зокрема, нещодавно
галузеві асоціації українських виробників м’яса звернулися до уряду з приводу різкого подорожчання вартості кормів в Україні (близько 70% собівартості кінцевої продукції). За рік ціни на кукурудзу на внутрішньому ринку у гривнях зросли на 65%, а на фуражну
пшеницю, яку використовують для годівлі тварин, —
на 57%. Інший важливий компонент комбікорму —
шрот олійних культур — подорожчав на 40%. Ще більш
стрімкими темпами зростають експортні ціни впродовж останнього часу: якщо влітку ціни на кукурудзу
перебували в діапазоні 140-150 дол. / т, то зараз у
портах вони вже перевищили 220 дол. / т, попри розпал жнив. Ціни на пшеницю взагалі перевищили
240 дол. / т. Водночас можливостей для аналогічного
підвищення цін на м’ясо без зменшення обсягів виробництва немає, що створює загрозу поглиблення
спаду в цих галузях і суміжних сферах харчової промисловості. Україна з кожним роком дедалі гірше витримує конкуренцію з виробництва готової продукції
та в гірничо-металургійному комплексі. Якщо експорт
руди динамічно зростає, то виробництво сталевого
прокату зменшується. Водночас у світі сталь і далі виплавляють, а в Азії навіть збільшують обсяги її виробництва. Зокрема, за даними Worldsteel, обсяг виплавленої сталі у вересні 2020 р. у Китаї був на 10,9% більшим, ніж торік, у Тайланді — на 10,3, у В’єтнамі — на
45, у Південній Кореї — на 2,1%.
Щоб зупинити перетворення України на своєрідну ресурсну «комору» переважно азіатських держав,
уряд повинен коригувати цю тенденцію та поступово
усувати її. Наприклад, шляхом створення більш вигідних умов для переробки сировини в Україні та заохочення експорту вже готової продукції. Посилення оподаткування сировинних товарів здатне не лише знизити економічну доцільність їх експорту, але і підвищити прибутковість, а отже, привабливість для розвитку переробних виробництв в Україні, а також збільшити надходження до бюджету і зменшити потребу в
зовнішніх позиках. Досягати цієї мети можна різними
шляхами. Ідеться і про запровадження експортних
мит, які можуть ускладнити зобов’язання України за
торговельними угодами, і про застосування інших інструментів. Зокрема, про квотування обсягів експорту
сировини, що створило б її надлишок на внутрішньому ринку і в такий спосіб знизило внутрішні ціни
порівняно з експортними. Іншим варіантом могло б
стати збільшення ренти на видобуток руд та інших корисних копалин і земельного податку за одночасного
зниження на ту саму суму податків для виробників
продукції з вищою доданою вартістю, які є спожива-
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чами відповідної сировини. Або використання додаткових бюджетних надходжень, отриманих із ресурсних
галузей, для пільгового кредитування чи / і прямого
субсидування тих виробників, які інвестуватимуть у
розширення переробки сировини. Так, експорт зерна
та олійних, малооброблених лісоматеріалів чи рудної
сировини ставатиме менш привабливим, а їх переробка в Україні й експорт уже готової продукції —
більш привабливим і для вітчизняного, і для транснаціонального бізнесу. Слід відзначити, що країни світу
зіткнулися із залежністю від експорту Китаю, який був
ізольований із грудня 2019 р., зокрема експорту фармацевтичної продукції.

Зовнішня торгівля відіграє важливу роль в економіці України. Протягом 2012-2016 рр. мала місце тенденція скорочення виручки від експорту товарів з одночасним зменшенням обсягу експорту агропромислової продукції. Незважаючи на загальний негативний
тренд, у 2017 р. спостерігалося зростання експорту,
у тому числі на сільськогосподарську продукцію. За
2017 р. загальний експорт продукції склав 43,3 млрд
дол. США, що на 19% більше ніж за 2016 р. За результатами 2018 р. загальний експорт продукції з України
становив 47,3 млрд дол. США, що на 9,2% більше порівняно з 2017 р.; у 2019 р. — 50,1 млн дол., що на 5,8%
більше, ніж у 2018 р.; у 2020 р. — 49,3 млрд дол. (знизився на 1,7%) (рис. 1).
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Рис. 1. Загальний експорт по Україні, млн дол. [12]
(за даними Державної статистики України)
Слід відзначити необхідність розроблення програми щодо підвищення відсотка високотехнологічної
продукції в загальному обсязі в Україні (за пронозами
попит на цю групу товарів значно зросте). В Україні
частка продукції високого рівня наукоємності дорівнює 1,6%. Більшу частину експорту України становить
продукція з низьким ступенем переробки, а частина
продукції вищого ступеня переробки, насамперед машин та устаткування, є незначною.
Вітчизняні виробники вважають за краще експортувати продукцію низького переділу, частка готових харчових продуктів складає 6,9% від усього експорту. Завдяки українському чорнозему, який дає можливість отримувати високий урожай без інвестицій у
технології; падінню ціни на нафту і газ, що призвело
до здешевлення добрив і палива; відкриттю ринків ЄС
національне сільське господарство зараз переживає
свої найкращі часи.
Однак загалом усі сировинні галузі втратили
більшу частку своєї привабливості, та в подальшому їх
важливість знижуватиметься ще більше.
Спад в обробній промисловості у 2019 р. значно
перевищив аналогічні показники добувної. Якщо в
останній спад на 6% за результатами чотирьох місяців
та на 11,2% із початку року був спровокований насамперед зупинкою шахт, то в машинобудуванні виробництво обвалилося на 36,6% у квітні та на 19,7% із початку року, у легкій промисловості — на 37,8 та 13,6,
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у металургії — на 30 та 15,4, у деревообробці — на 23
та 8,3%.
Серед великих галузей промисловості найкраще
«почувається» харчова промисловість. Там виробництво знизилося у квітні лише на 6,5%, а з початку
року навіть зростало. Прогнозовано збільшилося в
умовах пандемії і виробництво фармацевтичної продукції. Зберегло свої обсяги виробництво нафтопродуктів і хімічних виробів.
Експорт зерна в поточному маркетинговому році
(МР) станом на 1 червня 2020 р. перевищив показник
за повний попередній маркетинговий рік (54,35 і
50 млн т відповідно). До кінця червня очікується вивезення ще кількох мільйонів тонн торішнього врожаю (у травні, наприклад, ішлося про 3,5 млн т). Однак уже у другій половині року обсяги експорту його
різко знизяться. Останні оцінки Мінекономіки свідчать про високу ймовірність зниження цьогорічного
урожаю зерна на 15 млн т порівняно з минулорічним.
Це означає автоматичне зменшення фізичних обсягів
його експорту у 2020-2021 МР принаймні на 25-30%.
Обсяги експорту пшениці, за прогнозами експертів, у другій половині 2020 р. будуть сильно обмежені меншим урожаєм і необхідністю забезпечити
внутрішні потреби. Натомість експорт кукурудзи не
лише знизиться в тоннах, але і принесе значно менше
валютної виручки внаслідок зниження цін на неї, що
відбувається у зв’язку з використанням значної її частини у світі для виробництва біопалива.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
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Заходи, яких останнім часом уживають НБУ
й уряд для стимулювання національної економіки, також не здатні кардинально поліпшити ситуацію. НБУ
різко знизив облікову ставку до 8%, і продовження
циклу пом’якшення монетарної політики передбачає
зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 р.
Однак наразі це ще не обіцяє очікуваного ефекту для
реального сектору економіки. Як було зазначено, інвестиції стрімко зменшуються. Водночас існує дедалі
більше підстав вважати, що пом’якшенням скористається не реальний сектор економіки, а спекулянти та
фінансисти. Отже, не виправдається сподівання, що
зниження облікової ставки в комплексі з іншими заходами, запровадженими НБУ, надасть економіці стимулу, необхідного для підтримання населення й бізнесу у складних поточних умовах, швидкого відновлення ділової активності та зниження рівня безробіття
після завершення карантину.
Запорізька область є експортоорієнтованим регіоном, у якому обсяги експорту більш ніж удвічі перевищують обсяги імпортних закупівель. За обсягами
експорту Запорізька область посідає четверте місце серед регіонів України.
Запорізький регіон належить до найбільш інвестиційно привабливих в Україні. Область входить у
п’ятірку лідерів за обсягами експорту товарів, у десятку — за обсягами імпортованого товару. Основу зовнішньої торгівлі Запорізької області становлять товари: на їх частку припадає 93,6-95% експорту. Аналіз
експорту товарів Запорізької області у 2017 р. свідчить
про відновлення зовнішньоекономічної діяльності
підприємств. Показники товарообороту після падіння
у 2014-2016 рр. продемонстрували тенденцію до зростання. З географічної точки зору, серед експортних
операцій підприємств Запорізького регіону найбільша
частка припадає на країни Азії, Європи. Необхідно
відзначити факт нарощування підприємствами регіону
присутності на нових ринках через зниження можливостей реалізації товарів у РФ. Товарна структура
свідчить про промислове спрямування експорту та наявність потенціалу до нарощування продажів машин
і обладнання.
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Зниження обсягу імпорту є важливою умовою для
ефективного економічного зростання держави. Аналіз
імпорту товарів свідчить про поступове зниження цих
обсягів, крім 2017 р. У структурі імпорту Запорізької
області є також товари — на їх частку припадає 94,296,2% імпорту в різні роки. Найбільшою є питома вага
імпорту товарів із країн СНД та Європейського Союзу.
У структурі імпорту переважають мінеральні продукти
для промислового комплексу регіону, а також машини, обладнання та механізми.
Моніторинг стану зовнішньої торгівлі свідчить,
що головними напрямами посилення експортно-імпортної діяльності підприємств області мають бути: створення потужного експортного сектору; залучення іноземних інвестицій; лібералізація і поліпшення товарної структури імпорту; гнучка податкова, цінова, депозитна, кредитна, фінансова і валютна політика, що
стимулює диверсифікацію експортно-імпортних операцій; сприяння заходам щодо інтеграції економіки в
європейські та світові господарські об’єднання, організації.
У 2019 р. експорт товарів становить 3060,6 млн
дол. США, або 91,2% порівняно з 2018 р. (рис. 2). Обсяги імпорту до Запорізької області у 2019 р. значно
зменшилися та становлять 1529,7 млн дол. США
(рис. 3).
Сальдо торговельного балансу Запорізької області
протягом 2014-2019 рр. є додатним. У 2019 р. воно дорівнює 1550 млн дол., у 2018 р. — 1614 млн дол.
(рис. 4).
Запорізька область є експортоорієнтованою та забезпечує приплив іноземної валюти до України. Разом
із тим переважаючі темпи зростання імпорту можуть
свідчити про наміри підприємств розширювати виробництво за рахунок імпортованих ресурсів. У 2019 р.
Запорізька область підтвердила свій статус регіону,
який формує експортний потенціал України. Підприємства регіону забезпечили 6,89% експорту України
(проти 6,3% у 2016 р.) і 4,64% імпорту (проти 4,34% у
2018 р.).
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Рис. 2. Обсяги експорту Запорізької області, тис. дол. США [12]
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Рис. 3. Обсяги імпорту до Запорізької області, тис. дол. США [12]
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Рис. 4. Сальдо обсягу зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області, тис. дол. США [12]
У 2019 р. до держав ЄС було направлено 29%
експорту Запорізької області. Частка РФ в експорті
підприємств Запорізької області становить 17%. Зміна
розподілу експорту відбулася через скорочення експортних поставок до РФ на 3,1% (порівняно з 2016 р.)
та одночасне збільшення експорту до держав-членів
ЄС на 26,7%.
Необхідно також відзначити факт нарощування
підприємствами регіону присутності на нових ринках
унаслідок зниження можливостей реалізації товарів
у РФ. Водночас наявні торговельно-господарські
зв'язки підприємств Запорізької області з підприємствами РФ усе ще створюють значний вплив на географічну структуру імпорту товарів. Частка РФ в імпорті
становить більше третини (в основному через імпорт
сировинних ресурсів).
Товарна структура експорту у 2019 р. підтверджує
статус Запорізької області як промислового регіону
України. Основу експорту становить торгівля недорогоцінними металами (переважно продукцією чорної
металургії), яка займає майже 57%. Це вказує на відносно низький рівень доданої вартості в експорті регіону. Продукція категорії «машини, обладнання та
механізми» — 18,6% експорту. Зростання обсягу екс-
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порту цієї категорії за рік склало майже 42%, що свідчить про поступовий перехід до експорту високотехнологічної продукції.
У структурі імпорту переважають мінеральні продукти для промислового комплексу регіону, а також
машини, обладнання та механізми. Аналіз зовнішньої
торгівлі товарами Запорізької області у 2019 р. свідчить
про відновлення зовнішньоекономічної діяльності
підприємств регіону. Показники товарообороту після
падіння у 2014-2018 рр. продемонстрували тенденції
до зростання та мають перспективи відновитися до докризового рівня вже у 2021 р. Наочною є зміна географії зовнішньої торгівлі та переорієнтація підприємств області з традиційних зв'язків із РФ на торгівлю
з Європейським Союзом, Азією та Близьким Сходом.
Товарна структура свідчить про промислове спрямування експорту та наявність потенціалу до нарощування продажів машин й обладнання.
Запорізька область забезпечує 3,5% від усього обсягу реалізованої продукції, товарів і послуг в Україні
та 8,7% промислової продукції. Як і Дніпропетровська, Запорізька область є переважно промисловою,
причому частка промисловості в ній ще більша, ніж у
Дніпропетровській, і становить 64,7%. Частка сіль-
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ського, лісового та рибного господарства в Запорізькій
області також більша, ніж у Дніпропетровській, і становить 6,9% проти 3,6%. У той же час частка торгівлі
менша майже на третину. Усі інші галузі не є помітними порівняно з трійкою лідерів — промисловістю,
торгівлею та сільським господарством. Як і в Дніпропетровські області, спостерігається відставання галузей, що забезпечують матеріальне виробництво, — будівництва, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, фінансової та страхової діяльності, діяльності у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування, інформаційних і телекомунікаційних послуг.
Слід відзначити, що однією з прогнозних загроз
для українського експорту є прийняття Європейською
Комісією проєкту законодавчого акта ЄС, відомого під
назвою «Європейський кліматичний акт» (ЄКА —
European Climate Law). Основне завдання цього законопроєкту — упровадження чітких правових рамок для
досягнення цілей Європейського «зеленого» курсу:
зменшення вуглецевих викидів у ЄС на 50-55% до
2030 р. порівняно з 1990 р. і перетворення Європи на
перший в історії «вуглецево нейтральний» континент,
у якому знижені обсяги викидів повністю компенсуються заходами щодо виведення вуглецю з атмосфери
завдяки технологічним і природним рішенням. Безпосередніх наслідків для режиму торгівлі України з ЄС
законопроєкт не матиме. Водночас його основні елементи задають цілий спектр регуляторних трендів
ЄС — від промислової до торговельної та спільної аграрної політики ЄС, що, у свою чергу, може стати
генератором нових торговельних бар'єрів для українського експорту. Вітчизняні експортери зобов'язані
звернути особливу увагу та проаналізувати зміну пріоритетів і принців у торговельній та індустріальній політиці ЄС, що впливатиме на конкурентну позицію єв-

ропейської промисловості як на європейському, так
і на світових ринках, а також на формальні та неформальні інститути для експортерів із третіх країн.
Європейська Комісія отримує право на проактивне визначення загальної «траєкторії» та інструментів досягнення завдань законопроєкту. Реалізація
цих повноважень ЄК також буде набагато менш прозорою для відстеження, особливо для бізнесу та третіх
держав, порівняно з типовою процедурою схвалення
законодавчих актів ЄС.
Європейська Комісія декларує свою відданість
«вуглецевому податку» — інноваційному інструменту
торговельної політики, який буде націлений на імпорт
до ЄС продукції вуглецево-інтенсивних виробництв із
третіх країн, наприклад, сталі, електроенергії, транспортних послуг, окремих категорій аграрної продукції
(м'ясо, молоко, харчові добавки). Усі ці сектори тією
чи іншою мірою представлені в українському експорті
до ЄС. European Climate Law це є новий торговельний бар'єр, до якого Україні необхідно адаптуватися.
Кризові тенденції в національній економіці супроводжує посилення її сировинності (основні підприємства-експортери Запорізької області експортують
продукцію з низькою доданою вартістю).
Переважна більшість вітчизняних виробників
продукції з високою часткою доданої вартості не спроможна самостійно організувати кредитування збуту
своєї продукції на світовому ринку. Проте й у більшості зарубіжних країн такі розстрочки організовані за
безпосередньої фінансової підтримки державних установ. Зокрема, державних агенцій кредитування експорту — Export import bank, OPIC (США), COFACE
(Франція), SACE (Італія), HERMES (ФРН) та ін. [11].
Існуючі стимули експортної діяльності у світі, наведені в таблиці, свідчать про пріоритетність вирішення проблеми належної фінансової підтримки експортної діяльності послуг.
Таблиця

Міжнародний досвід стимулювання експорту [8-11]
Країна
США

Суб’єкт регулювання
Експортно-імпортний банк

Інструменти
Пряме кредитування, страхування кредитів та інші програми страхування
Асоціація з торгівлі та розвитку
Технічна допомога. Спеціалізовані дослідження
Японія
Японський уряд
Податки: спеціальні відрахування з експортних надходжень, повернення імпортного мита експортерам; фінансування, що стимулювало
експорт: заходи щодо зниження вартості експорту перед відправленням, створення японського банку експортно-імпортних операцій;
сприятливий валютний курс; експортні конкурси; кредитування
Австралія Австралійська корпорація фінансу- Страхування середньо- і довгострокових ризиків, фінансові послуги
вання та страхування експорту
австралійським компаніям, що безпосередньо або опосередковано
працюють на експорт, сприяє фінансуванню експорту банківськими
закладами; консультаційна діяльність у сфері експорту; страхування
політичних і комерційних ризиків
Мексика
Фінансова
інституція
«Банко- Експортні кредити та гарантії
мекст»
Таїланд
Тайський департамент підтримки Інформування; програми просування національного бренду
експорту
Координація діяльності із сприяння експорту всіх федеральних інстиНімеччина Федеральне міністерство еконотуцій; програми із сприяння експорту для малих та середніх підприміки й технологій
ємств тощо
Федеральне Міністерство закордонних справ

Формування іміджу країни; дослідження політичного та економічного
середовища

Німецькі торгові палати

Маркетингові дослідження; формування іміджу країни; дослідження
політичного та економічного середовища; послуги щодо підтримки
експорту
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Інструменти фінансового впливу держави на експорт послуг, які практикуються в Україні, є застарілими і неефективними. Експортне кредитування в Україні не набуло належного розвитку. Виходячи на
зовнішній ринок, експортер повинен мати доступ до
фінансування на рівні з конкурентами з інших країн.
Вітчизняні банки в умовах надзвичайно високих кредитних ризиків та дорогих і коротких пасивів мають
гірші конкурентні позиції порівняно з банками розвинутих країн. Унаслідок цього обсяги та умови кредитної підтримки експортерів підпорядковані дії тих самих чинників, що визначають умови кредитування,
наприклад короткострокової торговельної операції. Як
наслідок, вітчизняні банки не зацікавленні у кредитуванні експортного виробництва. Стабільно в невеликих обсягах експортним кредитуванням займається
лише Державний експортно-імпортний банк. Інші комерційні банки надають експортне фінансування
вкрай рідко.
Висновки. Створення ефективного механізму диверсифікації експортного потенціалу області передбачає як використання вже створеного інституційного
механізму в Україні, так і міжнародного досвіду. Накопичений світовий досвід податкового стимулювання
експорту може бути досить корисним і має використовуватися при вдосконаленні системи регулювання та
фінансування експорту України у процесі подальших
ринкових перетворень в економіці. Це може бути пільгове оподаткування прибутку; звільнення від податку
на дохід; знижки з цього відрахування із суми доходу,
що підлягає оподаткуванню.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
Постановка проблеми. Реформа децентралізації,
яка проходить в Україні з 2014 року, змінює не тільки
адміністративно-територіальний устрій (далі — АТУ)
та бюджетні відносини, а й свідомість суспільства.
Необхідним є об’єднання зусиль науковців, політиків,
управлінців щодо для забезпечення його ключових
пріоритетів відповідно до сучасних трендів та для досягнення сталого розвитку. Досвід реформ у зарубіжних країнах свідчить, що саме децентралізація є суттєвим фактором демократизації та модернізації економіки, передбачає конкретні кроки щодо покращення
якості життя, має чіткі рамки та концептуальне наповнення.
Процес децентралізації наразі триває та демонструє певні досягнення в Україні. Суспільні та нормативні перетворення, розпочаті в Україні, в тому числі
в частині децентралізації публічної влади, потребують
подальших законодавчих змін, а також бажання всіх
суспільних інституцій щодо їх ефективної реалізації на
основі державної ініціативи та громадської підтримки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роботи
достатньої кількості вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків присвячені проблемам ефективності
соціально-економічного розвитку як окремих територій, регіонів України, так і регіонів країн світу. В
цьому сенсі слід відзначити праці: Б. М. Данилишина,
М. І. Долішнього,
М. О. Кизима,
З. С. Варналія,
А. І. Мокія, Я. А. Жаліла, Е. М. Лібанової, С. А. Романюка, В. С. Куйбіди, А. Ф. Ткачука, Ю. І. Ганущака,
А. В. Кузнецова, Є. Кіш та інших відомих фахівців
[1-4].
Наукові аспекти інструментарію модернізації
вітчизняної економіки в умовах децентралізаії містяться у дослідженнях: О. І. Амоші, В. І. Ляшенка,
Ю. С. Залознової, О. Ф. Новікової, Л. М. Саломатіної, В. П. Вишневського, Ю. М. Харазішвілі, Н. В. Бутенко, Л. М. Кузьменко, М. О. Солдак та ін. [5-6].
У більшості публікацій вказаних авторів децентралізація публічного управління розглядається як чинник модернізації економіки, формування сприятливого регіонального економічного простору для усіх видів господарської діяльності, залучення інвестицій та
людських ресурсів, генерації та просування інновацій
відповідно до ринкових потреб. Відзначається також
провідна роль децентралізаційних процесів для досягнення сталого розвитку, що передбачає збалансований
процес змін у соціальній, економічній, екологічній
сферах.
Невирішена частина проблеми. У той же час, варто
констатувати, що масштабний процес децентралізаційних перетворень, що відбувається, є структурованим та має перманентний перебіг подій із відповідною
спрямованістю на вирішення нагальних проблем
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зміни АТУ та бюджетних відносин. Специфічні умови реструктуризації економіки України потребують
адекватного нормативного реагування, невиключеними є нестандартні, але необхідні для національних
умов рішення. Аналіз проведених перетворень, а також останніх нормативних актів, що розроблені та
прийняті вже у поствиборних умовах в Україні, зумовили актуальність даного дослідження.
Цілі дослідження. Метою статті є аналіз актуальної нормативно-правової бази з питань реформ децентралізації, що була розроблена в Україні для вирішення нагальних питань, які виникають з перебігом
децентралізаційних процесів, та обґрунтування необхідних пропозицій для успішного завершення процесу
реформ АТУ.
Завданнями статті є:
— розгляд актуального стану децентралізації, аналіз законопроєктів 3651-Д та 4298 з огляду на їх відповідність та ефективне вирішення поточних завдань реформи децентралізації в Україні;
— обґрунтування заходів, які необхідно вжити для
підвищення ефективності процесу реформування системи публічної влади та АТУ у відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування.
Результати дослідження. Централізована система
органів місцевого самоврядування (далі — ОМС), що
діяла в Україні та була успадкована з радянських часів,
виявилася фрагментарною, розбалансованою, неефективною, відірваною від потреб суспільства, окремих
територій та такою, що не відповідає європейським
принципам районування з огляду на систему статистичних показників NUTS. Комплекс факторів, а саме:
відсутність політичної волі в минулому, певних адміністративних важелів для організації ефективного
функціонування ОМС у більшості територіальних громад, брак можливостей для створення сприятливого
життєвого середовища, самореалізації людини, захисту
її прав, гарантований Конституцією доступ до повного
комплексу адміністративних послуг для кожного мешканця, незалежно від місця проживання, робить своєчасною і актуальною реформу децентралізації та територіальної організації влади в Україні.
З 2014 року здійснено низку кроків, які сфокусували увагу держави до питання згуртованості, солідарності суспільства. Ситуація щодо формування нормативної бази нової державної регіональної політики,
ОМС, реформування міжбюджетних відносин має такий вигляд. У квітні 2014 року, попри зовнішній тиск
та внутрішні проблеми у державі, було ухвалено урядове розпорядження №333-р «Про затвердження Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади» [7]. Передачу повноважень
та бюджетних ресурсів стали здійснювати до територі-
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альних громад міст обласного значення, новоутворених об'єднаних територіальних громад (ОТГ), а не на
рівень областей.
Цей крок мав важливе значення для згуртованості
держави, адже кожна нова територіальна громада, яка
виходила на прямі відносини з Державним бюджетом
України, ставала новою ланкою у ланцюжку Центррегіони. З'явилася нова для України європейська
практика партнерства між сусідніми громадами, які
стали укладати договори співробітництва територіальних громад. Утворення ОТГ й укладання договорів
про співробітництво створює мережу вертикальних
і горизонтальних зв'язків між державою та територіальними громадами в Україні, оминаючи регіональний рівень.
Такий перебіг подій став можливим завдяки
ухваленню протягом 2014-2015 років кількох Законів:
«Про добровільне об'єднання територіальних громад»
[8], «Про співробітництво територіальних громад» [9]
та змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин [10].
Відбулися серйозні зміни щодо формування і
реалізації державної регіональної політики та страте-

гічного планування регіонального розвитку. Положеннями прийнятого Закону «Про засади державної регіональної політики» [11] та Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року вперше
єдність українського простору було визначено стратегічним завданням державної регіональної політики.
Запущено політично нейтральний та прогнозований
механізм фінансування регіонального розвитку за рахунок Державного фонду регіонального розвитку,
який має формуватися у розмірі 1% доходів Держбюджету України.
Реформи АТУ, масштабовані на усю територію
країни, були також докорінними. Багато створених ще
за радянських часів районів були занадто маленькими.
У таких районах створили всього одну ОТГ, яка
займала всю територію району. Ще у 116 районах було
по 2 громади. Загалом у 44% громад представництво
районними адміністраціями інтересів громади було
взагалі неефективним.
Інфографіка старого районування з огляду на
склад громад у районі та ефективність такого районування виглядає таким чином (рис. 1).

Всього
490 старих
районів

Матимуть
у складі
одну громаду
103
старих
райони

Матимуть
у складі
дві громади
116
старих
районів

44%

219
старих
районів

неефективні

Рис. 1. Інфографіка районування адміністративно-територіального устрою за старою системою [12]
Реорганізація АТУ субрегіонального рівня утворила 136 укрупнених районів, які мають стати основою для організації і діяльності органів державної
влади на місцях. Об’єднання територіальних громад,
окрім інших переваг, мало наслідком підвищення
бюджетної ефективності. Так, за даними Уряду, найближчі три роки економія тільки на утриманні райрад
і адміністрацій складе щонайменше 1,5 млрд грн щороку.
Аналіз процесу децентралізації за період 20152020 років демонструє наступні цифри:
— перспективними планами формування територій громад покрито 90,3% території країни [13];
— за даними Моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування, протягом чотирьох останніх років, починаючи з 2015 року,
в Україні створено 1470 об’єднаних територіальних
громад (далі — ОТГ), причому динаміка їхнього створення має стале зростання (рис. 2).
Рішення Уряду і Парламенту у 2020 році дали
змогу масштабувати децентралізацію на усю країну.
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Так, у червні 2020 року завершився процес створення
спроможних громад, а у липні відбулося нове районування. Саме цей фундамент реформи, до створення
якого Україна йшла більше шести років, складає базис, на якому слід будувати якісно нову систему ОМС.
Ідея ОТГ полягає у створенні спроможних громад, кожна з яких ефективно використовуватиме фінанси для свого розвитку. При цьому роль районів
і районних рад суттєво зменшується і подекуди зовсім
нівелюється. Голова райадміністрації має стати не
фактичним керівником району, а представником
центральної влади з наглядовими функціями.
Безперечно, субрегіональний рівень, рівень нових
районів для такої держави як Україна є структурно
необхідним, навіть за умов їх, можливо, проміжного
терміну існування. Але, варто констатувати, що попри
безліч переваг, реформи АТУ розкрили масштабний
комплекс проблем, що стосуються взаємовідносин
утворених рівнів публічної влади та розподілу бюджетних коштів.
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Рис. 2. Динаміка створення об’єднаних територіальних громад у 2015-2020 роках [13]
Визначальною проблемою є те, що чинне законодавство поки не пристосоване до нової системи територіального устрою. Актуальною проблематикою
сучасного етапу децентралізації, окрім того, є:
— відсутній чіткий алгоритм щодо функціонування нових рад на нових територіях. Так, громадські
вітчизняні та іноземні експерти, зокрема, Міністерство розвитку громад та територій, експерти з Ради
Європи, Асоціація міст України тощо надають методичну допомогу для вирішення проблемних питань
[14]. Наприклад, практичні посібники для громад, які
мають допомогти новоствореним територіальним громадам зробити перші кроки;
— виборчий процес минув, а необхідна для роботи нормативна база чи то неприйнята, чи то йде
навздогін, тобто все, що обговорювалося на численних
наукових та науково-практичних заходах, не має практичного втілення;
— представництво сіл у нових радах взагалі відсутнє, тобто прямо порушується конституційна норма
привселюдності місцевого самоврядування.
Суттєво впливає на ефективність реформи наявність значної регіональної диференціації показників
соціально-економічного розвитку, як по країні, так і в
середині регіонів, що в подальшому провокуватиме
виникнення і наростання суперечностей в узгодженні
економічних інтересів, що посилює економічну дезінтеграцію і соціальну напругу.
Попри плюралізм поглядів на фінансову децентралізацію, потребують вирішення питання ефективного додержання балансу у розподілі коштів, спрямованих у результаті децентралізації на розвиток базового рівня (громад) та на центральному рівні для забезпечення рішення пріоритетних задач модернізації
економіки, залучення інвестицій тощо.
Невирішеними є питання розподілу повноважень
та бюджетних коштів в умовах нового районування.
Необхідним є комплекс заходів для мінімізації ризиків
процесу змін адміністративно-територіального устрою
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субрегіонального рівня у забезпеченні надання послуг,
що надавалися на районних рівнях.
Потребують нормативних змін та моніторингу
питання оптимальної взаємодії органів державної
влади та місцевого самоврядування, синхронізації
розвитку територіальних рівнів економіки в умовах децентралізації. Адже виконавчу владу на обласному
і районному рівнях здійснюють місцеві держадміністрації, що обмежує незалежність рад та змішує функції
держави і місцевого самоврядування.
Фокусом уваги мають бути загрози і ризики децентралізації та механізми відповідної протидії; актуальними наразі є прогнози щодо смарт-орієнтованості
регіональних стратегічних документів на наступні
періоди.
З метою конструктивного завершення чергового
етапу децентралізаційних перетворень у поствиборчий
період, вкрай потрібним був законопроєкт, який
припиняє повноваження ліквідованих старих рад та
регулює правонаступництво нових. Законопроєктом
№3651-д, прийнятим 17 листопада та підписаним
04.12.2020 р., надано можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад
і районів. Він врегульовує питання правонаступництва
комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також дає змогу створити
районні державні адміністрації в нових районах. Зокрема, положеннями закону [15] передбачається врегулювати такі питання:
— закінчення повноважень сільських, селищних,
міських голів, сільських, селищних, міських рад, їхніх
виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами
в АТУ України;
— реорганізації сільських, селищних, міських рад,
їхніх виконавчих органів, районних рад як юридичних
осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в АТУ України;
— правонаступництва щодо майна, прав та
обов’язків територіальних громад, території яких були
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включені до територій територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;
— правонаступництва щодо майна, прав та
обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;
— утворення та реорганізації районних державних
адміністрацій, у зв’язку зі змінами в АТУ України;
— особливостей державної реєстрації щодо ОМС
та РДА як юридичних осіб публічного права, у зв’язку
зі змінами в АТУ України.
Вищезазначене зумовило необхідність реорганізації 490 РДА в усіх адміністративно-територіальних
одиницях субрегіонального (районного) рівня України, приведення їх територіальної юрисдикції у відповідність з чинним районуванням України, а також наділення їх належною юридичною правоздатністю.
Наступним логічним кроком у впорядкуванні
нормативної бази щодо децентралізації стало прийняття законопроєкту 4298, який структурує повноваження та роботу місцевих державних адміністрацій
(МДА) [16]. Метою законопроєкту є створення правових передумов та основ для функціонування (МДА)
префектурного типу до внесення відповідних змін до
Конституції України (щодо децентралізації влади) та
приведення законодавства про МДА у відповідність із
сучасними викликами та останніми реформами.
Аналізуючи положення наведеного законопроєкту відповідно до положень Європейської Хартії про
місцеве самоврядування, слід відзначити основні
принципи європейської системи нагляду:
— законність (нагляд здійснюється лише у випадках і в порядку, що конкретно передбачені законом);
— функціональна автономія (нагляд за власними
повноваженнями зазвичай має стосуватися лише питань законності, тоді як щодо делегованих повноважень він також може охоплювати питання доцільності);
— домірність (втручання має бути пропорційне
інтересам, які воно захищає).
Інститут префектів, із функціями адміністративного нагляду, є інновацією національного правового
поля і потребуватиме, в тому числі, внесення конституційних змін. Наразі невідомо терміни проведення
наступної спроби конституційної реформи, а наведений законопроєкт не позбавлений дискусійних питань.
Так, одне з перших фундаментальних питань, яке
виникає щодо системи нагляду, стосується органу,
уповноваженого виконувати таку функцію. Завдяки
своїй подвійній ролі представника держави та голови
виконавчого органу районної/обласної ради, голова
МДА вже становить вельми впливову фігуру в областях і районах. Доручати йому здійснення нагляду за
ОМС, хоча й не суперечить Хартії в строгому сенсі
цього слова, однак становить високий ризик порушення балансу влади на території внаслідок створення
занадто могутнього центрального державного органу,
що, таким чином, йде всупереч інтересам децентралізації.
Одночасно, доручати МДА районного рівня нагляд за ОМС також недоцільно. Після територіального
об’єднання райони є все ще занадто малі для здійснення цих повноважень і своїм надмірним наглядом
можуть легко поставити під загрозу досягнення децентралізації. Наприклад, у Франції префект округу
відповідає за адміністративний нагляд, але надзви_
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чайно важливим є обсяг цих повноважень: середня
кількість ОМС у французькому окрузі становить 365,
тоді як кількість працівників, що забезпечують нагляд, – у середньому 5-6. Наявна кількість ОМС у новому районі в Україні становить в середньому 13 (мінімум – 7, максимум – 20), а кількість районів –
у середньому 5 на область (мінімум – 3, максимум –
7).
На практичну думку А. Ф. Ткачука, «… райони
потрібні, насамперед, для організації територіальних
підрозділів органів державної влади. Зважаючи на це,
з’явилася дискусія, чи потрібні тоді районні ради. Думок і аргументів багато, але зараз маємо орієнтуватися
на Конституцію, де районні ради передбачені. Поставити крапку у цій дискусії зможемо лише після змін
до Конституції, які можна прийняти не раніше лютого
2021 року». Отже, не можна не погодитися із твердженнями про необхідність внесення нагальних змін
до Конституції країни, тим більше, що до таких же
висновків прийшла й Рада Європи. Вона вважає запропоновані зміни до Конституції України щодо децентралізації влади значними кроками на шляху демократизації країни, що відкривають можливості для завершення реформи децентралізації у відповідності з
європейськими стандартами та найкращою європейською практикою [17].
Зміни стосовно АТУ країни, запровадження
принципу повсюдності (ubiquity or omnipresence) громад та припинення існування структур району/округу
та обласних голів місцевих державних адміністрацій
(«губернаторів») та їх заміну на більш сучасний інститут префектів, є позитивним процесом. Вважаемо, що
потребує вдосконалення низка положень, зокрема:
— роз’яснити відносини між рівнями субнаціональних органів управління;
— внести зміни з метою уникнення політизації інституту префектів та забезпечити підзвітність префектів уряду з більшості питань, що перебувають в їхній
відповідальності;
— додати принцип пропорційності відповідно до
параграфу 3 статті 8 Хартії;
— спростити, раціоналізувати та роз’яснити повноваження префектів та процедуру адміністративного
нагляду;
— передбачати більшу гнучкість для Президента
та надати більше часу та ширші повноваження Конституційному Суду щодо процедур стосовно дій, які
(як стверджується) порушують Конституцію та ставлять під загрозу державний суверенітет, територіальну
цілісність та національну безпеку;
— передбачити прийняття нового закону про
службу в органах місцевого самоврядування, оскільки
для передачі нових повноважень потрібні кадри.
— вдосконалити положення щодо місцевих фінансів.
Взагалі ці два закони дадуть можливість запустити в новому форматі роботу адміністрацій в нових
районах. Разом з цим, треба ухвалити закон про АТУ,
який встановить правила, за якими далі можна модернізувати райони і виправляти допущені помилки.
Наостанок — внести зміни у Конституцію щодо місцевого самоврядування і територіальної організації
влади.
Висновки. Узагальнюючи результати проведеного
дослідження, можна зробити висновок, що масштабні
перетворення, які проводяться в Україні з 2014 року,
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мають певний перебіг та успішно виконуються завдяки симбіозу органів усіх гілок влади, експертів,
науковців тощо. Практика продемонструвала, що
стейкхолдерами реформи на 95% є муніципалітети,
громади. Їм потрібні насамперед три речі: діалог як запорука довіри, реформа бюджетних відносин, та забезпечення соціальних пріоритетів розвитку громад.
Для ефективного завершення реформ необхідні
важливі кроки, проведення яких дозволить досягти
концептуальної мети реформи: уряд і вся влада повинні служити інтересам суспільства, забезпечувати
сталий розвиток країни. Для цього потрібно формувати відповідну політику і систематично її реалізовувати.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Вступ. Сучасні трансформаційні процеси економічного розвитку України вимагають повного та комплексного дослідження. Особливої уваги потребують
дослідження, які висвітлюють питання управління
стратегічним розвитком, які є передумовою і одночасно регулюючим важелем довгострокового розвитку
підприємства. Термін «управління стратегічним розвитком», який розпочав формуватись лише на початку
60-х років XX століття, нині значно видозмінився і набув системних ознак, має довгострокове спрямування
та міцне наукове підґрунтя.
Системний і комплексний розвиток терміну «управління стратегічним розвитком» відбувається шляхом послідовного поєднання розробок науковців та
представників бізнесу. Адже, сучасні погляди та
знання щодо управління стратегічним розвитком за
нинішніх соціально-економічних умов суттєво впливають не лише на загальну ефективність системи стратегічного управління, а і комплексний розвиток вітчизняних підприємств. Сучасні трансформаційні процеси та глобалізація економіки вимагають комплексного вивчення усіх напрямів управлінської діяльності
підприємств, і особливої уваги слід приділяти управлінню стратегічним розвитком.
Вітчизняні науковці-економісти, які, з повна використовуючи закордонний досвід управління стратегічним розвитком підприємства, не завжди отримують
бажаних результатів. Розвиток вітчизняної економіки,
який супроводжується численними проблемами, вимагає обґрунтування власного наукового бачення
щодо розв’язання сучасних економічних завдань з використанням світових здобутків та врахувань вітчизня-
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них соціально-економічних реалій. Наукові дослідження щодо управління стратегічним розвитком підприємства мають висвітлювати не лише соціальноекономічні відносини, а й загальну ефективність цілісної системи управління стратегічним розвитком.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою
теоретичних розглядів сучасного розуміння «управління стратегічним розвитком» були дослідження
Р. Акоффа, І. Ансоффа, Р. Гранта, П. Друкера, К. Ендрюса, Д. Куїнна, Г. Мінцберга, Р. Майлза, М. Портера, Р. Румельта, А. Стрікленда, К. Сноу, А. Томпсона, Е. Чандлера, Д. Шендела.
Серед сучасних дослідників слід особливо відмітити М. Білопольського, Т. Грінько, А. Гнатенко,
С. Грицека, О. Гудзь, Ю. Продіуса, І. Райковську,
Г. Строкович, М. Туріянську, які не лише узагальнювали, видозмінювали та трансформували погляди попередніх дослідників, а і здійснювали вагомий науковий та практичний внесок у розвиток наукових досліджень управління стратегічним розвитком підприємства.
Метою статті є дослідження сучасних особливостей та обґрунтування теоретичного базису управління
стратегічним розвитком підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження. Сучасні процеси управління стратегічним розвитком
здійснюються в умовах невизначеності, зростаючої
швидкості мінливості середовища та необхідності миттєвої реакції на будь-які критичні зміни. Супроводжуючим елементом стратегічного управління є наявність
множини можливих рішень проблемних ситуацій, альтернатив розвитку подій і результатів рішень, що
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ставлять підприємства перед вибором наступного
кроку.
Сучасні наукові дослідження питань управління
стратегічним розвитком базуються на зарубіжних
вченнях, які складно пристосувати до реалій вітчизняної економіки. Проте вони є вагомим науковим підґрунтям якими не можна нехтувати.
Дослідженням стратегічного управління підприємства займалися такі вчені як А. Томпсон і Д. Стрікленд [13], які розглядали «основні складові, що становлять основу створення і реалізації стратегії підприємства:
- визначення сфери діяльності і формування
стратегічних установок;
- постановка стратегічних цілей і завдань для їх
досягнення;
- формулювання стратегії для досягнення накреслених цілей і результатів діяльності виробництва;
- реалізація стратегічного плану;
- оцінка результатів діяльності і зміна стратегічного плану».
У своїх дослідженнях М. Мескон стверджував,
«що процес стратегічного управління має складатися з
наступних етапів:
- вибору місії фірми;
- формулювання цілей фірми;
- управлінського обстеження внутрішніх сильних
і слабких сторін;
- вибору стратегії;
- реалізації стратегії;
- управління і планування, реалізації і контролю
реалізації стратегічного плану;
- оцінки стратегії» [7].
Вітчизняні дослідники З. Шершньова та інші зробили значний внесок у «побудову обґрунтованої послідовності дій при формуванні системи стратегічного
менеджменту. Запропонована ними концептуальна
схема стратегічного управління підприємством відрізняється від раніше запропонованих моделей розширеним, коректним і чітким описом складових кожного
етапу. Серед останніх виділяють такі:
1) концепція;
2) діагноз (сильних і слабких сторін підприємства);
3) формування цілей підприємства;
4) вибір стратегії;
5) розробка системи планів, проектів і програм
розвитку підприємства;
6) стратегічний контроль.
Зіставляючи підходи зазначених та інших дослідників до визначення змістовної сторони стратегічного
управління, можна констатувати, що складність і динамічна природа підприємств ускладнюють розробку
однієї специфічної моделі процесу стратегічного управління» [15].
Серед сучасних науковців слід особливо виділити
О. Гудзь, яка у своїх дослідженнях систематизує наукові трактування підходів до визначення сутності
«стратегії розвитку підприємства», виділивши при
цьому окремі положення, на яких науковці акцентують найбільшу увагу, та розглядає активну та пасивну
стратегію розвитку підприємства і їх основну характеристику: ризики притаманні активній та пасивній
стратегії підприємства, можливості інновацій, збутової, товарної та цінової політики. Активні стратегії передбачають: швидкі дії підприємства на зміну ситуації
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на ринку, намагання випередити конкурентів; гнучкість усіх процесів, які відбуваються на підприємстві;
можливість інтенсивного використання всіх видів ресурсів праці, енергії, сировини і матеріалів, обладнання; постійний пошук і запровадження інновацій у
виробничій, збутовій та управлінській діяльності. Пасивні стратегії розвитку підприємства передбачають
слідування за конкурентами, перегляд діяльності в разі
виникнення такої потреби і, таким чином, є менш ризиковими і навіть можуть бути менш витратними [7].
На думку, відомого науковця О. Гудзь, основними принципами розроблення активних і пасивних
стратегій розвитку підприємства мають бути: спрямування на довгострокові цілі підприємства; багатоваріантність потенційних напрямків розвитку, яка
зумовлена динамікою зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; безперервність розроблення
стратегії; комплексність формування стратегії, узгодженість відповідних стратегічних рішень за окремими
напрямами діяльності підприємства, видами ресурсів,
функціями тощо [7].
Так, погляди сучасних вчених-економістів суттєво різняться, але головну концепцію управління
стратегічним розвитком підприємства слід визначати
за допомогою стратегічного мислення, яке «проявляється у наступних рисах:
— взаємозв’язку системного, ситуаційного та цільового підходів щодо діяльності підприємства, що
можна визначити як відкриту соціально-економічну
систему. Використання лише одного з вище перелічених підходів не дає можливості досягти потрібних результатів, а поєднання цих підходів дозволяє досягти
ефекту синергії і забезпечити ефективний розвиток
підприємства у довгостроковій перспективі;
— визначення умов, в яких здійснює діяльність
підприємство та ідентифікація основних екзогенних
факторів впливу. Це дає змогу розробляти відповідні
цим умовам системи стратегічного управління, що будуть відмінні одна від одної залежно від особливостей
підприємства та характеристик зовнішнього середовища організації;
— необхідність збору різних видів інформації та
формування відповідних баз даних. Аналіз та застосування отриманої інформації для прийняття стратегічних рішень дає змогу визначити зміст та сформувати
послідовність дій щодо змін на підприємстві завдяки
зменшенню невизначеності ситуації;
— прогнозування впливу рішень, що приймаються, і як наслідок, можливість впливати на ситуацію
шляхом розподілу pecypсiв, встановлення ефективних
зв’язків та формування стратегічної поведінки персоналу;
— застосування відповідного інструментарію та
методичного забезпечення розвитку підприємств: цілей, «дерева цілей», стратегій, «стратегічного набору»,
стратегічних планів i програм, стратегічного планування та контролю» [8].
Серед сучасних науковців-економістів слід особливо виділити І. Райковську, яка у своїх наукових
розробках узагальнює позиції науковців і дає наступне
трактування підходів до розуміння сутності управління
стратегічним розвитком:
1) процесний підхід (передбачає тлумачення
стратегічного управління як процесу управління з метою здійснення місії підприємства за допомогою
взаємодії його із зовнішнім середовищем);
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2) цільовий підхід (орієнтація на цілі і засоби, що
ґрунтуються на визначенні довгострокових цілей підприємства і шляхів їх досягнення);
3) комплексний підхід, що ставить основним
завданням здійснення реалізації управлінських рішень
на основі використання стратегії підприємства з урахуванням можливості її динамічного оновлення, що
забезпечує конкурентні переваги [11].
Вагомий науковий внесок зробили повідні вченіекономісти Ю. Продіус та В. Богословов, які приділили багато уваги інноваційним підходам до організації управління стратегічним розвитком підприємства
на українських підприємствах, а саме стверджують, що
в Україні механізм стратегічного управління використовується вже давно, але знаходиться він досі на стадії
становлення. На їх думку, нині, відсутність стратегії
гальмує розвиток підприємства. Але, незважаючи на
це, більшість керівників українських підприємств не
приймає це до уваги [10].
Для багатьох підприємств розробка стратегії є
лише формальністю і в практиці вони її не використовують, бо взагалі відсутній зв'язок між стратегією
і ресурсами. У практиці сучасного господарювання
лише «10% підприємств повністю реалізують власну
стратегію, 5% виконавців розуміють стратегію та
пов’язують її з власною діяльністю, 15% підприємств
витрачають на обговорення стратегії більше години на
місяць, 25% менеджерів мають стимули, пов’язані зі
стратегією, і в 40% підприємств існує зв’язок між
бюджетом і стратегією. Українським підприємствам
значно важче застосовувати стратегічне управління,
зважаючи на складі умови господарювання, брак
коштів для впровадження інноваційних процесів» [10].
У зв’язку з тим, що вітчизняна економіка зараз
перебуває у періоді кризи, грамотна стратегія стає
вкрай важливою для більшості підприємств. Особливо
слід приділяти велику увагу розробці антикризової
стратегії.
Вагомий науковий доробок науковця Т. Грінько
дає можливість розрізняти: «стратегічну кризу (кризу
стратегічного характеру), при якій потенціал підприємства виявляється підірваним або зруйнованим і немає можливості створити новий; кризу результатів
(кризу оперативного характеру), коли підприємство
несе збитки і рухається до ситуації дефіциту балансу;
кризу ліквідності — зростаючі збитки загрожують втратою платоспроможності» [5].
В умовах обмеження бізнесу, викликаних коронавірусом та карантинними та посткарантинними заходами, майже всі українські підприємства знаходяться у той чи іншій кризі, тому їм вкрай важливо
використовувати стратегічне антикризове управління.
«У стратегічному антикризовому управлінні виділяють
чотири рівні стратегії в організації.
Перший рівень — корпоративний — присутній у
компаніях, що діють у кількох сферах бізнесу. Тут
приймаються рішення про закупівлі, продаж, ліквідації перепрофілювання тих чи інших сфер бізнесу;
розраховуються стратегічні відповідності між окремими сферами бізнесу; розробляються плани диверсифікації; здійснюється глобальне управління фінансовими ресурсами.
Другий — рівень перших керівників недиверсифікованих організацій, що входять до складу диверсифікованих або абсолютно незалежних, відповідальних за
розробку й реалізацію стратегії сфер бізнесу. На цьому
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рівні розробляється і реалізується стратегія, що базується на корпоративному стратегічному плані, основною метою якого є підвищення конкурентоспроможності організації та її конкурентного потенціалу.
Третій рівень — функціональний — характерний
для керівників функціональних сфер: фінансів, маркетингу, розробок нових товарів і послуг, виробництва,
управління персоналом і т.д.
Четвертий рівень — лінійний — рівень керівників
підрозділів організації або географічно віддалених частин, наприклад представництв, філій» [13]. Усе вищесказане підтверджує необхідність створення стратегій виходу з кризи і подальшого розвитку. Тож вітчизняні підприємства потребують нових ідей щодо раціональної організації стратегічного управління.
Зазначимо, що науковці Ю. Продіус та В. Богословов наполягають на підвищенні ефективності управління стратегічним розвитком підприємства за рахунок інноваційного підходу в організації стратегічного управління, який орієнтований на підвищення
останнього за умов постійного впровадження нововведень у всіх функціональних сферах діяльності підприємства, й нарощування його інноваційного потенціалу [10].
Сучасні науковці Г. Строкович та Д. Жукова у
своїх дослідженнях спрямовують зусилля на теоретичні засади системи стратегічного вибору підприємства і стверджують, що лише система, як самодостатня
цілісність, що розвивається і змінюється у просторі та
протягом певного періоду часу, володіє унікальними
властивостями, спроможна впроваджувати ефективні
заходи щодо управління стратегічним розвитком підприємства.
Так, до системи стратегічного вибору науковці
відносять зовнішні та внутрішні чинники, похідні дані
та обрану стратегію. Похідними даними у стратегічному виборі є: існуючі ресурси, напрями змін, фактори впливу, досвід стратегічного менеджера, внутрішньофірмові обмеження. Обрана стратегія підприємства ґрунтується на легкості доступу до інформації,
часовому обмеженні, специфіці кінцевого споживача
отриманих результатів [12].
Основою проєктування стратегічного планування
є розробка корпоративної стратегії розвитку підприємства. Її ключовою складовою є комплекс заходів,
який спрямовується на максимальне використання
конкурентних переваг досліджуваного підприємства.
Базою для розробки корпоративної стратегії є організаційні, маркетингові, фінансові, інвестиційні та виробничі заходи.
Корпоративна стратегія підприємства повинна
комплексно охоплювати всі сфери діяльності підприємства з урахуванням впливу факторів внутрішнього й
зовнішнього середовищ із метою вироблення оптимальних варіантів оперативних, тактичних і стратегічних управлінських рішень.
Корпоративна стратегія підприємства повинна
спрямовувати зусилля на спостереження та контроль
усіх відділів підприємства з метою запобігання критичним та кризовим ситуаціям, включати заходи по
плануванню та здійсненню дій, спрямованих на реалізацію процесу оновлення відповідно до стратегії, або
на мінімізацію невідповідностей. Заходи корпоративної стратегії повинні формувати набір інструментів
міжфункціональної інтеграції діяльності підприємства шляхом досягнення синергії, сприяти активізації
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участі всіх відділів у розробку нової стратегії підприємства, управлінню стратегічними ініціативами та змінами, інтеграцією стратегічних пріоритетів та координацією людських ресурсів.
Вагомий науковий доробок сучасних вітчизняних
науковців А. Гнатенка та Ю. Поліщука спрямований
на виявлення помилок та обмежень стратегічного управління [3]. Так, на думку науковців, унеможливлюють впровадження стратегічного бізнес-планування
наступні фактори:
1. Спрощення процесу стратегічного планування,
неповноцінне дослідження ринку та ігнорування
впливових факторів.
2. Відсутність чітких часових рамок, відповідальних осіб та критеріїв оцінювання реалізації стратегії.
3. Нехтування розподілом ресурсів підприємства
та програмуванням фінансових результатів.
4. Використання застарілих методів та інструментів стратегічного управління [3].
Зокрема, спрощення процесу стратегічного планування, неповноцінне дослідження ринку та ігнорування впливових факторів веде до створення нереальних, завищених планів. У такому разі планування
розвитку стратегії підприємства при узагальненому
прогнозуванні не дає можливості реагувати на зміни в
навколишньому середовищі.
Поряд з тим варто враховувати і той факт, що запровадження стратегічного підходу на вітчизняних
підприємствах має і свої обмеження:
− стратегічне управління не дає точної картини
опису майбутнього;
− стратегічне управління неможливо звести до
конкретних процедур, це, скоріше, філософія, ідеологія бізнесу, і кожний менеджер розуміє її по-своєму, в
залежності від здатності керівництва генерувати ідеї та
втілювати їх на практиці;
− стратегічне управління потребує значних витрат часу і ресурсів; для постійного моніторингу змін
у зовнішньому середовищі та розроблення гнучкого
плану потрібні додаткові служби, які будуть цим займатися;
− стратегічне управління через неправильно обрану стратегію може призвести до негативних наслідків, а іноді навіть і до краху бізнесу;
− стратегічне управління без конкретного плану
реалізації та відповідних дій не є результативним [3].
Зазначається, що «наведені характеристики не дають повного бачення сутності концепції стратегічного
управління, але дають змогу визначити найбільш вагомі складові.
Управління стратегічним розвитком підприємства — це не лише певна кількість концепцій, підходiв
i методів, це динамічний процес аналізу, вибору стратегій, планування, забезпечення і здійснення розроблених планів підприємством, що полягає в повторюваному циклі розв’язання п’яти основних завдань:
1) визначення майбутнього бізнесу компанії,
формування стратегічного бачення напрямку розвитку
організації;
2) перетворення стратегічного бачення i місії у
вимiрнi цiлi i завдання виконання;
3) розробка стратегії для досягнення бажаних цільових результатів;
4) реалiзація i виконання обраної стратегії квалiфiковано й ефективно;
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5) оцiнка рiвня досягнень поставлених цілей,
розгляд нових напрямків розвитку і пропозицiй з коректуванням довгострокових напрямків, цілей, стратегії чи її виконання у свiтлi накопиченого досвіду,
змiни умов, нових iдей i нових можливостей» [4].
Стратегічне управління являє собою розробку
довгострокових цілей підприємства та визначення напрямку його діяльності на основі аналізу постійно
мінливого неконтрольованого зовнішнього середовища. У сучасний період кризи, при нестабільній економіці та політиці, підприємствам вкрай необхідно використовувати механізм стратегічного управління. Це
дозволить створювати стратегії, які будуть підтримувати життєздатність підприємства у довгостроковій
перспективі. Нові стратегії породжують нові завдання,
які в свою чергу вимагають від підприємства встановлення нової системи зв’язків між рівнями управління
та між підрозділами. Тож для ефективної реалізації
стратегії потрібно створювати нову спеціальну структуру, за допомогою якої створюються стійкі зв’язки
між кожним підрозділом, що забезпечить надійне
функціонування системи.
Управління стратегічним розвитком «дозволяє
досягти таких основних результатів:
— створити системний потенціал для досягнення
цілей організації. Цей потенціал складається: з фінансових, сировинних і людських ресурсів, що входять в
організацію; виробленої продукції (послуг), що затребуються ринком; сформованого позитивного іміджу
організації.
— удосконалення структури організації та її внутрішніх змін, що забезпечують чутливість до змін зовнішнього середовища і відповідну адаптацію» [3].
Досліджуючи управління стратегічним розвитком, можна стверджувати, «що воно спрямоване
на створення конкурентних переваг підприємства
і утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечить майбутню життєздатність підприємства в
мінливих умовах. Вибір стратегії в стратегічному управлінні пов’язаний зі станом ключових факторів, до
яких відносяться сильні сторони галузі і підприємства,
мета, місія, інтереси вищого керівництва, кваліфікація
працівників. Динамічний процес стратегічного управління підприємства є тим захисним елементом, під
яким підприємство може впевнено рухатись до поставленої мети, незважаючи на несприятливі впливи
навколишнього середовища» [11].
Практична реалізація функцій управління стратегічним розвитком «здійснюється за допомогою системи методів стратегічного управління. Привести в дію
організаційну систему, щоб одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти
погодженого впливу, які й забезпечують досягнення
поставлених цілей» [16].
Висновки. Зважаючи на те, що «сучасна економічна ситуація характеризується високим ступенем невизначеності і ризику, сутність концепції управління
стратегічним розвитком підприємства полягає у підготовці наявних ресурсів до можливостей, які відкриваються у майбутньому, шляхом застосування розгорнутого стратегічного аналізу і розроблення стратегічних
планів з метою підвищення ефективності роботи організацій, шляхом своєчасної реакції і швидкої адаптації
до непередбачуваних змін навколишнього середовища
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та вироблення продукції, яка буде визнана споживачем.
Концепція управління стратегічним розвитком
лежить в основі стратегічного мислення i знаходить
вираз у наступних характерних рисах її застосування:
1. Базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та цільовому підходах до діяльності підприємства, що трактується як відкрита соціально-економічна система. Використання тільки однієї iз зазначених засад не дає можливості досягти потрібних результатів — розвитку підприємства у довгостроковій перспективі.
2. Opiєнтує на вивчення умов, в яких функціонує
підприємство. Це дозволяє створювати адекватні цим
умовам системи стратегічного управління, що будуть
відрізнятись одна від одної залежно від особливостей
підприємства та характеристик зовнішнього середовища.
3. Концентрує увагу на необхідності збору та застосування баз стратегічної інформації. Аналіз, інтерпретація та застосування інформації для прийняття
стратегічних рішень дає змогу визначити зміст та послідовність дій щодо змін на підприємстві завдяки
зменшенню невизначеності ситуації.
4. Дозволяє прогнозувати наслідки рішень, що
приймаються, впливаючи на ситуацію шляхом відповідного розподілу pecypciв, встановлення ефективних
зв’язків та формування стратегічної поведінки персоналу.
5. Передбачає застосування певних інструментів
та методів розвитку підприємств (цілей, стратегій,
стратегічного набору, стратегічних планів i програм,
стратегічного планування та контролю тощо)» [1; 6].
Підсумовуючи, можна стверджувати, що проведені дослідження не є повними і вичерпними з цього
питання, але дають можливість визначити найбільш
значущі та впливові.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
Актуальність дослідження. Постановка проблеми
розвитку малого та середнього підприємництва обумовлена зростанням перешкод для його існування в умовах економічної кризи та дії коронакризи. І без пандемії COVID-19 роль малого підприємництва в Україні залишалася низькою.
На початок 2020 р. його частка в загальній кількості зайнятих у підприємницькому секторі працівників становить 49%, обсягах реалізованої продукції ‒
25%, доданій вартості ‒ 26%. Більшість суб’єктів малого підприємництва працюють у гуртовій та роздрібній торгівлі з низькою доданою вартістю. За рівнем
продуктивності праці цій сектор разюче поступаються
середньому та великому бізнесу.

За даними міжнародних рейтингів, стан ділового
середовища в останні роки поліпшився. У рейтингу
Світового банку «Ведення бізнесу» (Doing Business) за
2020 р. Україна посіла 64 місце (2016 р. — 83). Проте,
за підвищення загального рейтингу знизилися позиції
за такими індикаторами, як «реєстрація підприємств»,
«забезпечення виконання контрактів», «кредитування», «врегулювання питання щодо неплатоспроможності», «оподаткування» (табл. 1).
Дотримання регуляторних вимог усе ще супроводжується значними витратами, насамперед пов’язаними з реєстраційними процедурами, ліцензуванням,
технічним регулюванням тощо.
Таблиця 1

Місце України у рейтингу “Doing Business” за окремими напрямами
Ключові показники
Рейтинг 2019
Рейтинг 2020
Рейтинг легкості ведення бізнесу
71
64
реєстрація підприємств
56
61
забезпечення виконання контрактів
57
63
Кредитування
32
37
захист інвесторів
72
45
врегулювання питання щодо неплатоспроможності
145
146
підключення до електромереж
135
128
отримання дозволів на будівництво
30
20
реєстрація власності
63
61
міжнародна торгівля
78
74
оподаткування
54
65

Зміни
+7
-5
-6
-5
+27
-1
+7
+10
+2
+4
-11

Джерело: The World Bank. DoingBusiness. URL: www.doingbusiness.org.
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За даними Мінекономрозвитку України частина
малих та середніх підприємств в Україні у 2019 р. у
національному ВВП становила 55%. Цей потенціал
потребує створення умов для безпечного функціонування та заключення підстав для перспектив розвитку.
Гостро стоять проблеми збереження та захисту МСБ
від негативних наслідків пандемії, а також запобігання
ризиків його переходу у тінь. В Україні незрівнянно
малі економічні можливості для підтримки малого та
середнього бізнесу. У Німеччині на економічну підтримку малого бізнесу було виділено 37% ВВП країни,
в Італії — 20% ВВП, в Україні — 3% ВВП. Але йде активний пошук виходу із складної для країни та бізнесу
ситуації в умовах обмежених можливостей. Йде пошук
нових та укріплення вже випробуваних шляхів безпечного розвитку МСБ в Україні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тривалий термін пандемії COVID-19 та слабка прогнозованість її завершення обумовлюють зростання загроз
економічній та соціальній безпеці та стають значною
перешкодою для країни. Гострота одних проблем успішного розвитку підприємництва змінюється на нові
зі збереженням нерозв’язаних до екстремальних обставин та умов.
Тематика розвитку малого та середнього бізнесу
завжди привертала увагу науковців та освітян. Про це
свідчать чисельні публікації відомих вчених України з
цих питань. Це — В. Ляшенко, З. Варналій, Б. Данілішин, М. Козоріз, З. Герасимчук, В. Турчак, Н. Поповенко, Н. Сілічева, В. Табінський, О. Дикань та інші.
Здобутки цих українських вчених є підставою для
нових розвідок та рішень для надання відповідей на
сучасні національні та глобальні виклики.
Мета статті — визначити стратегічні напрями безпеки розвитку малого та середнього бізнесу в умовах
обмежених можливостей, шляхом задіяння потенціалу
креативної індустрії, розвитку східного партнерства та
цільової адресності політики.
Виклад основного матеріалу. За результатами
значної кількості соціологічних опитувань, які проводились у 2020 р. у контексті оцінки впливу пандемії
COVID-19 на підприємницьку діяльність, саме суб’єкти мікро- та малого бізнесу були найпесимістичніше
налаштовані щодо подальших перспектив. Загалом
Уряд запропонував малим підприємцям пакет підтримки, але переважно його зведено до полегшення
фіскального тягаря та забезпечення мінімального доходу в період карантину та локдаунів, а не системних
заходів стимулювання малого та середнього бізнесу.
Але базовою основною для розвитку відносин, спрямованих на удосконалення політики з підтримки
МСП залишається вже відпрацьована та достатньо
ефективна взаємодія України у Східному партнерстві.
Так, за оцінкою стану реалізації Акту про малий
бізнес (АМБ) для Європи, проведеною у 2019 р., у відповідності до методології Індексу політики у сфері
МСП (ОЕСР), Україна більш ніж на 10% збільшила
основні показники щодо регуляторної бази, операційного середовища та підтримки МСП порівняно з 20152016 рр. (серед них показники: інституційної та законодавчої бази, банкрутства, навчання підприємництва, доступу до фінансування).
Станом на 2019 р. кошти, надані Україні Європейським Союзом для сектору МСП від початку дії
програми, були спрямовані на допомогу 3228 суб’єктам мікро-, малого та середнього підприємництва, а
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також допомогли створити, за оцінками, 7226 нових
робочих місць (звіт по Україні програми EU4Business).
ЄС продовжує надавати відчутну підтримку українському середньому та малому бізнесу.
Інтенсивність європейської допомоги значно
підсилилася під час пандемії COVID-19 на тлі збільшення кількості програм допомоги національним органам влади, зокрема і через спеціальні організації підтримки бізнесу: Офіс розвитку МСП, Офіс із просування експорту України, Український фонд стартапів,
Офіс ефективного регулювання (BRDO). Ефективною
структурою публічно-приватного діалогу в Україні є
Офіс розвитку МСП при Мінекономрозвитку (з платформами PRO та PRO Dialogue) та BRDO, а на рівні
всього регіону Східного партнерства роль платформи
для такого діалогу в більшій мірі виконує проєкт
EU4Business.
Бізнес-форум Східного партнерства і надалі залишається головним інструментом здійснення регіональної економічної дипломатії. Широко розвинена інфраструктура підтримки МСП охоплює бізнес-центри,
бізнесінкубатори, технологічні/наукові парки, торгово-промислові палати і торговельні асоціації та промислові кластери (загалом більше 400 активних організацій підтримки бізнесу), які в тому числі користуються підтримкою проєктів ЄС (наприклад, проєкт
FORBIZ ініціативи EU4Business). У свою чергу, за посередництва ЄБРР ЄС також створив Мережу центрів
підтримки бізнесу в 15 містах України.
Простежуються певні успіхи у досягненні цілей
до 2020 року. Проте наразі не можна говорити про
100% їх виконання через відсутність чітких механізмів
вимірювання ефективності програм підтримки МСП з
боку ЄС та обмежений спектр інструментів надання
фінансової підтримки бізнесу в рамках згаданих програм.
Для проведення комплексного аналізу релевантні
суб’єкти прийняття рішень з боку України та ЄС повинні об’єднати зусилля задля оцінки результатів
впровадження діючих/можливих механізмів фінансової підтримки МСП, а також удосконалення та зміцнення законодавчої бази для небанківських фінансових інструментів (мікрофінансування, факторинг,
венчурний капітал і т.д.).
У 2021 р. термін виконання двадцяти досягнень
Східного партнерства до 2020 р. вичерпано. На майбутню перспективу до 2025 р., враховуючи останні
тенденції у розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій та пандемічні виклики, необхідно додати
до нового рамкового документа такі нові цілі, що мають стосуватися цифровізації сектору малого та середнього підприємництва. Ними повинні бути:
— створення гармонізованих нормативно-правових умов та розробка спільного стратегічного бачення
для цифровізації МСП у країнах Східного партнерства;
— розроблення політики сприяння процесам
цифровізації інфраструктури підтримки бізнесу (у
тому числі організацій підтримки бізнесу) відповідно
до європейських практик;
— створення механізмів інституційної підтримки
цифровізації МСП.
Адресною є діяльність інституції протидії наслідкам пандемії в сфері МСП в Україні Офісу розвитку
МСП, який надає підтримку Міністерству розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства Укра-
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їни в реалізації стратегії та розширенні інфраструктури
підтримки МСП. Цей Офіс є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України, який сприяв виконанню завдань, визначених
планом заходів з реалізації Стратегії розвитку малого
і середнього підприємництва в Україні на період до
2020 року (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 р. № 292).
Офіс розвитку МСП ініціював формування системи підтримки МСП шляхом покращення доступу до інформації, фінансування, розвитку інфраструктури та популяризації культури підприємництва
в Україні. Важливим дієвим кроком стало створення
державного інформаційного порталу для підприємців — https://sme.gov.ua. Підтримці МСП в умовах
пандемії присвячена повністю сторінка порталу
«Бізнес в карантин: інформація та підтримка» —
https://sme.gov.ua/covid19/. Ключові аналітичні документи про стан малого і середнього підприємництва в
Україні та результати державної політики, спрямованої на реалізацію принципів Акту з питань малого
бізнесу для Європи.
Нові виклики в межах та за межами країни через
коронакризу вимагають використання апробованих
досягнень у Східному партнерстві та залучення нових,
які будуть сприяти реалізації визначених цілей на
період до 2025 року.
Враховуючи те, що сектор малому та середнього
підприємництва належить важлива роль у забезпеченні макроекономічної стабільності, зростанні добробуту населення, зниженні безробіття та формуванні
креативного класу доцільно робити акценти на нових
інноваційних рішеннях. Р. Флорида тлумачить креативний клас як соціально-економічний клас, що є рушійною силою розвитку постіндустріальних районів
і міст [1]. Але з цих позицій не формується розвиток
країни. Результати дослідження, здійсненого у США,
засвідчили пряму залежність формування сегментів
креативного класу в містах від рівня сприятливості
клімату для професійного розвитку. Зокрема, працівники технологічних сфер сконцентровані навколо потужних університетських центрів. Мистецький креативний клас переважає в центрах індустрії, розваг,
моди, дизайну. Професіонали концентруються в ділових центрах, а фахівці з педагогіки та медицини –
у великих містах із розвинутою інфраструктурою медичних та освітніх послуг. У визначеному дослідженні

обґрунтовується, що рівень безробіття зростає в регіонах із низьким рівнем креативності, та навпаки — незначне підвищення зайнятості простежується в регіонах із високим рівнем креативності [2].
У квітні 2019 р. уряд України затвердив Перелік
видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій: мистецтво; дизайн; література і видавнича діяльність; інформаційні технології; архітектура й урбаністика; реклама, маркетинг і PR; бібліотеки, архіви та музеї; народні художні промисли тощо
[3].
Сектор МСП є найбільш придатним для формування і розвитку окремих видів креативних індустрій,
що зумовлено специфікою такої діяльності. Найбільший потенціал розвитку щодо створення унікального
продукту (послуги) як для зовнішнього, так і внутрішнього ринку має спеціалізована діяльність у сфері дизайну.
По-перше, у цій сфері створюється дизайн продуктів, реалізація яких забезпечує вищу якість життя
населення. Дизайнерські продукти формують зручне,
функціональне середовище для існування людини.
По-друге, роботи вітчизняних дизайнерів (концепти і реалізовані предмети) вже визнанні у світі.
За розробками українських дизайнерів створюються
предмети меблів, декору, побутової техніки, одягу
тощо.
По-третє, реалізація дизайнерських концептів
відбувається на виробничих підприємствах, що дозволяє останнім виробляти унікальний, конкурентоспроможний продукт з інноваційними характеристиками
як в Україні, так і закордоном.
Забезпечується розвиток національної економіки
через участь вітчизняних підприємств у глобальному
ланцюгу створення додаткової вартості. За сприятливих умов найбільш прибуткові стадії ланцюгу від розробки дизайнерського концепту, виробництва продукту за концептом до його реалізації можуть відбуватися в Україні.
Прикладом участі країн у глобальному ланцюгу
вартості є виробництво і продаж Айфонів, де додана
вартість створювана Китаєм набагато нижче, ніж в інших країн. США постачають у Китай більше компонентів у вартісному вираженні, ніж виробляє Китай
доданої вартості при складанні кінцевого продукту.
Найбільший прибуток з цього ланцюга отримують
США, додаючи у роздрібну націнку 64% (див. рисунок) [4].

Рисунок. Глобальний ланцюг створення Apple iPhone [4]
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Щодо національних розробників у сфері дизайну,
основними проблемами у сфері предметного дизайну
за результатами дослідження (листопад 2017 р.) консалтингової агенції PPV Knowledge Networks є:
— сприйняття, насамперед дизайнерами, промислового дизайну не як фаху, а як мистецтва. Це формує
основний акцент у даному виді діяльності на розробку
дизайнерського концепту, а не його комерціалізацію;
— брак навичок дизайн менеджменту;
— слабкі комунікації між вітчизняним дизайнером і національним виробником;
— на національному ринку бракує спеціалізованих агенцій — посередників між дизайнерами та виробниками, які беруть на себе комерціалізацію продукту.
— не сформована національна екосистема промислового дизайну [5].
Наведений перелік проблем не є вичерпним,
проте на найбільшу увагу заслуговує відсутність екосистеми промислового дизайну. Формування екосистеми має засадничий характер та її реалізації сприятимете розв’язанню інших проблем.
Екосистема промислового дизайну має ґрунтуватися на створенні сприятливих умов для ефективної
взаємодії всіх учасників системи: дизайнерів (студій
дизайну, виробничих підприємств, закладів освіти відповідної спрямованості, органів влади).
Важливими осередками названої екосистеми мають стати креативні простори, технохаби, де фахівці з
креативних індустрій можуть отримати доступ до сучасних матеріалів, технологічного обладнання, фахову
консультацію. В рамках яких має відбуватися взаємодія
між дизайнерами та виробниками, агенціями — посередниками.
Формування креативних осередків має бути передбачено у відповідних регіональних стратегіях розвитку шляхом державно-приватного партнерства.
Не принижаючи роль новітніх рішень з формування перспектив розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних умовах пандемії COVID-19,
необхідно в державній політиці зробити акцент на безпеці у всіх сферах. Підприємництво залишається в
пріорітетах. Але для збереження людського потенціалу
необхідно було застосувати введення карантинних
заходів. В Україні Постановою КМУ № 211 від
11.03.2020 р. введено було карантин на всій території
з метою захисту населення від інфекційних хвороб та
запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. Карантинні заходи за весь період 2020-2021 рр. мали
значні економічні і соціальні негативні наслідки для
роботодавців, працівників, самозайнятого населення
та кожного окремого громадянина.
Економічне навантаження коронавірусної кризи
розподілилось між державою, громадою, роботодавцями і населенням. Запропонована державна підтримка окремим галузям та сферам діяльності включала допомогу по частковому безробіттю, кредитні канікули, податкові преференції (звільнення від земельного податку, податку на об’єкти нежитлової нерухомості, орендної плати за земельні ділянки, сплати єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців тощо), здешевлення кредитів для аграріїв, фінансову підтримку на розвиток агробізнесу, інформаційну
підтримку, зокрема цілодобові консультації для малого
та середнього бізнесу та розробку Національної онлайн платформи Дія.Бізнес.
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Державна підтримка мікро- і малого та середнього бізнесу в умовах карантинних заходів з попередження поширення COVID-19 включає окрім мораторію на перевірки малого бізнесу та кредитних канікул, підтримку по частковому безробіттю для збереження робочих місць у розмірі 4,7 млрд грн, державну
програму доступних кредитів 5-7-9% з можливістю рефінансування кредитів під 0% протягом року, з розміром кредитного портфелю за програмою у 35 млрд грн,
та програму пільгових кредитів «Нові гроші» зі ставкою до 3% на 2 роки [6] з фінансуванням 5 млрд грн.
Станом на 13 жовтня 2020 р. за програмою «Доступні
кредити 5-7-9%» профінансовано українські підприємства на 10,352 млрд грн [7].
З початку карантину до вересня 2020 р. діяла державна програма підтримки ФОПів 1 та 2 групи у формі
допомоги їх дітям до 10 років. З квітня по липень
2020 р. 83 тисячі фізичних осіб-підприємців отримали
554 млн грн державної допомоги [8].
Суб’єктам господарювання АПК за бюджетною
програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» виділено Урядом 4 млрд грн у 2020 р. [9]. У
тому числі передбачено компенсації за користування
кредитами у розмірі 1,2 млрд грн, 1 млрд грн на підтримку розвитку тваринництва та переробку сільгосппродукції. На 25 серпня 2020 р. виплачено компенсацій за кредитами на суму 322,9 млн грн. Проте порівняно з 2019 р. фінансування програми підтримки аграріїв скоротилося на 340 млн грн [10].
За окремими цільовими групами державна підтримка включала широкий перелік заходів (табл. 2).
Зокрема, для спрощення умов ведення бізнесу 23 вересня 2020 р. Уряд застосував «регуляторну гільйотину»
і скасував 36 нормативно-правових актів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади у сферах
державного цінового регулювання, енергетики та ліцензування видів господарської діяльності [11].
Висновки. В умовах обмежених можливостей для
розвитку малого та середнього бізнесу за наявності
системної кризи та пандемії COVID-19 стоїть гостро
проблема їх збереження, застосування маловитратних
механізмів для подолання ризиків та небезпек існування, впровадження нових інноваційних рішень для
вбудованості в європейську систему підприємництва,
а також поширення та ефективне запровадження важелів державного регулювання, сприяння безпеці та
розвитку підприємництва в Україні.
Дієві та маловитратні стратегічні напрями розвитку малого та середнього бізнесу виявились зі становленням та укріпленням відносин в країні та в міжнародному масштабі через поширення та розповсюдження спеціальних організацій підтримки бізнесу в
межах Східного партнерства. Бізнес-форуми Східного
партнерства та європейська допомога значно підсилилась під час пандемії COVID-19. Особливу роль у цих
процесах відіграє Офіс розвитку малого та середнього
бізнесу, який надає підтримку Мінрозвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в реалізації стратегії та розширенні підтримки МСП.
Пошук нових інноваційних рішень щодо забезпечення макроекономічної стабільності, зростання добробуту населення, зниження безробіття тощо обумовлюють розповсюдження та залучення позитивного зарубіжного досвіду з формування та нагромадження
креативного класу на засадах розвитку креативних індустрій. Певний потенціал розвитку щодо створення
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Таблиця 2
Напрями державної підтримки за цільовими групами

Сфера культури,
Інформаційна підтримка
креативних інбізнесу
дустрій, туризму

Підтримка
агробізнесу

Підтримка малого
і середнього бізнесу

Податкові преференції

Кредитні канікули

Група
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Заходи
Бізнес
Національний банк України рекомендував банкам ввести особливий пільговий період обслуговування кредитів у період дії карантину для населення та бізнесу.
Банки мають декілька варіантів реструктуризації кредитів:
Повне або часткове звільнення від сплати тіла кредиту на час карантину з відповідним подовженням позики.
Капіталізація відсоткових платежів.
Конкретний варіант обирається в індивідуальному порядку після звернення позичальника до банку. З
1 березня по 30 квітня банкам заборонено підвищувати відсоткову ставку за користування споживчим кредитом. Діятиме планова зміна плаваючої відсоткової ставки за договором. Ця заборона розповсюджується на
всі кредити фізичних осіб. Також у цей період заборонено застосовувати штрафи, пені за прострочення
виконання
Звільнення від нарахування та сплати плати за землю, яка використовується в господарській діяльності, податку
на нерухомість за житлові приміщення за березень.
Звільнення від сплати єдиного соціального внеску для фізичних осіб-підприємців.
Обмеження застосування більшості штрафів за порушення податкового законодавства.
Мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок (виключення — перевірки щодо відшкодування ПДВ).
Дозвіл фізичним особам-підприємцям тимчасово не заповнювати книгу обліку доходів.
Продовження терміну подання річної декларації про майновий стан і доходи до 30 червня 2020 року включно.
Відтермінування введення РРО для всіх категорій платників податків за спрощеною системою.
Збільшення лімітів річного доходу для ФОП 1, 2 та 3 груп.
Звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита і плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них при ввезенні товарів, необхідних
для боротьби з коронавірусом.
Спрощення системи обліку продукції та впровадження нульової ставки акцизного податку для державних підприємств, які виробляють дезінфектори на основі спирту.
Припинення оскаржень рішень контролюючих органів.
Врахування без обмежень витрат платників ПДВ на передачу, в якості внеску в боротьбу з коронавірусом,
установам охорони здоров’я медикаментів, ліків, обладнання тощо.
Надання органам місцевого самоврядування права приймати рішення про зміну ставок єдиного податку.
Наймач може бути звільнений від плати за користування майном
Власникам малого і середнього бізнесу, які мають найманих працівників, надаватиметься допомога по частковому безробіттю.
В разі встановлення регульованих цін на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого, відшкодовують суб’єкту господарювання різницю. Відшкодування здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Допомогу на дітей отримують фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.
Надання грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності для забезпечення конкурентоспроможності та створення робочих місць в умовах дії запроваджених відповідно до законодавства
обмежень господарської діяльності.
Виділено 4 млрд грн на програму підтримки аграріїв у 2020 р.:
1,2 млрд грн на здешевлення кредитів. Пільгові кредити подешевшають до 5%;
1 млрд грн передбачено за програмою надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки
сільськогосподарської продукції;
400 млн грн на розвиток фермерства та кооперативів;
400 млн грн на підтримку галузі садівництва, виноградарства та хмелярства. Гроші використають для посадки насаджень інтенсивного типу на 4 тис га. Збудують об’єкти для зберігання та переробки, що збільшить
об’єм продукції з високою доданою вартістю
Користування державними послугами та інформаційними ресурсами online:
Covid-19: інформаційна підтримка бізнесу https://epo.org.ua/covid19/
Реєстрація фізичної особи-підприємця https://online.minjust.gov.ua/registration-fiz
Електронний кабінет платника податків https://cabinet.tax.gov.ua/login
Реєстри Державної податкової служби https://cabinet.tax.gov.ua/registers
Пошук фіскального чека https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check
Пошук марки акцизного податку https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark
Онлайн консультація ДПС https://cabinet.tax.gov.ua/help/sendlist.html
Відеоуроки користування кабінетом платника податків https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/
videouroki/
Державний портал, що справді допоможе у бізнесі https://business.diia.gov.ua/
Плата за користування нерухомим майном (його частиною) підлягає зменшенню за вимогою наймача, коли
майно не могло використовуватися в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та (або) заборони.
Надання грантів на підтримку та розвиток проєктів у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій та
культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму.
Надання державної субсидії на розвиток кінопроєкту
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унікального продукту (послуги і для зовнішнього і
внутрішнього ринку) має спеціалізована діяльність у
сфері дизайну. Саме за сприятливих умов найбільш
прибуткові стадії ланцюгу від розробки дизайнерського концепту до виробництва за ним продукції та
її реалізації можуть успішно відбуватись в Україні. Перешкодами на цьому шляху є брак навичок дизайн менеджменту, слабкі комунікації між вітчизняним дизайнером і національним виробництвом, несформованість національної системи промислового дизайну
тощо. Зусилля необхідно прикладати до їх подолання.
Реалізація будь-яких рішень з розвитку МСП потребує в державній політиці додержання пріоритету із
створення умов безпеки у сфері підприємництва. В
Україні біло запроваджено такі механізми державної
протипандемійної політики, які сприяють підтримці
суб’єктів господарювання до збереження підприємницької діяльності в умовах коронокризи:
— заміна податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал, який стимулює переоснащення та оновлення основних засобів компаній
підприємств, створення нових робочих місць за рахунок зниження відсотків за кредитами на період карантину;
— розширення кредитної програми «5-7-9» щодо
надання можливості поповнення обігових коштів підприємств;
— зниження податкового навантаження на працівників та роботодавців:
— зниження податків на оплату праці протягом дії
карантинних обмежень, у тому числі зменшення максимальної величини бази нарахування ЄСВ для заробітних плат;
— відтермінування та збільшення строків сплати
ПДВ для представників бізнесу, надання безвідсоткової податкової розстрочки для підприємств, які припинили свою діяльність у результаті карантинних обмежень під час пандемії COVID-19;
— відтермінування (дозвіл не сплачувати за умови
втрати на цей період стажу) соціальних внесків ФОП
протягом дії карантинних обмежень за бажанням
платника при припиненні його діяльності;
— для постраждалих від карантинних обмежень
підприємств у сфері культури та торгівлі надання
можливості не сплачувати всі податки та збори за цей
період;
— внесення змін до законодавства щодо визначення верхнього рівня оплати праці в бюджетній сфері
та на державних підприємствах, встановлення законодавчо визначеного обмеження зростання максимальних пенсій;
— скорочення чисельності та кількості контролюючих органів в результаті цифровізації процесів моніторингу та контролю суб’єктів господарювання;
— надання права мікропідприємцям отримання
статусу безробітного без закриття ФОП при неможливості його діяльності в умовах дії карантинних обмежень;
— забезпечення високої адресності надання державної допомоги домогосподарствам та підприємствам при подоланні наслідків COVID-19;
— збереження мораторію на період карантинних
обмежень на планові податкові перевірки, проведення
виключно позапланових та фактичних перевірок у ризикових категорій платників.
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Доцільно також створити онлайн систему моніторингу ринку праці для потреб бізнесу. Позитивними
прикладами цього є створення загальнодоступних
платформ для аналізу попиту та пропозиції на професійні уміння для вияснення дефіциту професійних
умінь, затребуваних бізнесом, та коригування освітніх
програм (проєкт CEDEFOP у ЄС, WheretheWorkIs у
Великобританії, WollyBI в Італії та ін.).
У соціально-трудовій сфері потрібно запровадити
дієві механізми участі малого бізнесу у формуванні та
реалізації політики у сфері зайнятості шляхом соціального діалогу. Зміни, що відбуваються у структурі
економіки, призвели до асиметричного представлення
у соціальному діалозі різних груп учасників соціальнотрудових відносин, яке не враховує тенденцію до
зменшення облікової чисельності найманих працівників середніх і великих підприємств, натомість зростання кількості малих і мікропідприємств, а також галузеві трансформації економіки. Аналіз складу спільних представницьких органів роботодавців засвідчує
домінування великого бізнесу, тоді як малий і середній
бізнеси, які в цивілізованих країнах є основою економічного зростання та зайнятості, по-суті позбавлені
реальних важелів впливу.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ
На рівні держави, регіонів приймаються закони,
програми, метою яких є зменшення негативного
впливу на довкілля, покращання його екологічного
стану, але реально він не тільки не покращується, а,
навпаки, з кожним роком погіршується, особливо це
стосується промислових регіонів.
Наприклад, на території Донецької області, яка
становить лише 4,4% від загальної площі України, зосереджена п’ята частина промислового потенціалу
країни, 78% якого припадає на екологічно небезпечні
виробництва металургійної та видобувної галузей, виробництво електроенергії та коксу. За даними Головного управління статистики у Донецькій області, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення за 2019 р. становлять 773,5 тис. т (31,5% від загальних викидів по
Україні). Зменшення на 2,1% викидів за 2019 р. порівняно з 2018 р. пов’язано з виконанням підприємствами природоохоронних заходів, спрямованих на
зниження обсягів викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, але в
цілому їх рівень залишається надзвичайно високим.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу
останніми роками коливаються в межах 186-189 кг.
На жаль, по Донецькій області постійно збільшується
рівень утворення відходів, в останні роки приблизно
на 6-7% кожен рік. У той же час рівень утилізації відходів за 2019 р. становив всього 21,1% від утворених.
Тому загальна кількість відходів І-IV рівня небезпеки
практично не змінюється в останні роки и коливається в межах 89-90 млн т [1].
Можливим шляхом виходу з екологічної кризи у
всьому світі визнано екологічний менеджмент, коли
підприємство добровільно скорочує негативний вплив
на довкілля за рахунок досягнення необхідного рівня
екологічної безпеки виробництва та мінімізації екологічних ризиків, тому вчені приділяють достатньо уваги
можливостям та проблемам екологічного менеджменту.
Наприклад, О. Олефіренко вважає, що: «Екологічний менеджмент здатний зіграти виняткову роль
при вирішенні екологічних проблем у процесі переходу України на принципи сталого розвитку. Підходи
екологічного менеджменту можуть ефективно застосовуватися в Україні, якщо їх впровадження здійснюватиметься з урахуванням специфіки конкретних підприємств і організацій, місцевих умов і характерних
проблем» [2, с. 88].
У роботі [3] розглянуто суть поняття «екологічний менеджмент», перспективи його впровадження на
підприємствах України, зроблено висновок, що для
цього потребує вдосконалення не тільки державна політика, але й законодавство країни.
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Існуючі теоретичні проблеми екологічного менеджменту було проаналізовано у роботі [4, с. 336],
при цьому було визначено рівні екологічного менеджменту, зроблено висновок, що «удосконалення
теоретичної бази екологічного менеджменту лежить у
площині розмежування цілей та завдань, напрацювання механізмів та інструментів для кожного рівня
екологічного менеджменту».
Але практичний досвід, накопичений в останні 510 років, вказує на деякі проблеми впровадження екологічного менеджменту на підприємствах України, в
першу чергу внаслідок низького рівня менеджменту, а
саме: недостатнє використання сучасних методів планування та аналізу результативності діяльності підприємства, відсутність ефективної системи мотивації
співробітників і підвищення їх кваліфікації. У результаті ж недооцінки і нерозуміння інструментів екологічного менеджменту та екологічного аудиту керівниками підприємств формується негативний екологічний імідж не тільки цих підприємств, але й їх продукції. Тобто на часі зміна стереотипів мислення сучасних
керівників щодо превентивного підходу до управління, який передбачає систематичний аналіз виробничого процесу як єдиного цілого. Оптимізація технологічних процесів одночасно зі скороченням втрат у
кінцевому рахунку приведе до отримання економічного ефекту і зниження негативного впливу на
довкілля. На жаль, багато керівників підприємств досі
розглядають стандарти ISO серії 14000 як інструмент
державного регулювання, але слід зазначити, що система екологічного менеджменту буде ефективною
тільки в тому випадку, якщо підприємство саме проявить добровільну ініціативу щодо її впровадження.
Але не тільки керівництво повинно змінювати
свою свідомість, це потрібно всім членам місцевих
громад, бо як вірно відмічає І. Підоричева: «громадянське суспільство, організації та спілки, які створюються громадянами та юридичними особами, для просування та захисту своїх спільних інтересів, виступають важливим системоутворюючим елементом інноваційної екосистеми [5, с. 125].
У той же час набуває розвитку екологічний рух,
який характеризується переходом від традиційних
форм природоохоронної роботи до екологічних ініціатив. Найбільш ефективним результатом є планування
і реалізація нових, вже спільних міжсекторальних
проєктів, спрямованих на вирішення соціальних та
екологічних проблем. Незважаючи на різноманітність
інновацій, які реалізують громадські екологічні установи, можна виділити кілька основних завдань (див.
рисунок). Але якщо говорити про роль громадських
екологічних установ у вирішенні екологічних проблем,
то вона має серйозні обмеження як зі сторони неопра-
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Завдання:

поширення екологічно значимої інформації
(випуск буклетів, бюлетенів, журналів, створення екологічних
інтернетівських сайтів)

екологічна просвіта та освіта
(круглі столи, семінари, публічні лекції і дискусії,
громадські екологічні бібліотеки)

громадський екологічний контроль
(екологічні інспекції, громадський екологічний моніторинг,
проведення громадських екологічних експертиз,
судовий захист екологічних прав громадян)

надання консультаційних та експертних послуг

Рисунок. Завдання громадських екологічних установ
цьованого законодавства в цій сфері, так і через недостатню обізнаність представників органів влади в питаннях громадської участі.
Тобто головна роль громадських установ у вирішенні соціальних та екологічних проблем лежить у
площині створення традицій партнерства між усіма
секторами суспільства, опрацювання механізмів, форм
і методів конструктивної взаємодії, а також у розробці
нормативно-правової та методичної бази як на державному, так і на регіональному рівнях.
Для того щоб кожен громадянин мав можливість
захищати довкілля, він повинен мати право приймати
участь у процесі прийняття рішень щодо формування
екологічної політики, у розробці проєктів законів,
що стосуються охорони довкілля. У розвинених країнах різні форми участі громадськості було закріплено
на рівні законів, коли право участі кожного громадянина може реалізовуватися індивідуально або колективно. Кожен громадянин повинен мати право співпрацювати з іншими громадянами, формувати громадські установи, асоціації, які будуть представляти й захищати їх екологічні інтереси. В багатьох країнах це
питання обговорювалося роками, певні дискусії, що
виникали при цьому, ще навіть не завершено. Аргументи проти участі громадськості були такими — це
дуже дорого. Тому затягується процес прийняття рішень, гальмується участь громадян при їх прийнятті.
Треба розуміти, щоб більшість громадян у суспільстві
підтримувала певні екологічні заходи, які вводить
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уряд, між органами влади та громадськістю повинні
встановитися відносини, засновані на взаємодовірі.
Члени громади мають більше знань про природні
ресурси і проблеми забруднення своєї території, ніж
уряд. Громадською екологічною установою може бути:
група громадян, які виступають проти запропонованих урядом проєктів;
представники незалежних вчених-експертів, які
консультують уряд з певного питання;
представники промислових підприємств, які надають уряду свої пропозиції.
Громадські екологічні установи можуть значно
різнитися: від груп без певної структури до сучасних,
організованих інститутів.
Наразі існує безліч різних шляхів досягнення
спільної мети, згідно з якими громадські екологічні
установи можна розподілити на три типи, а саме групи
й установи, які:
займаються політикою охорони довкілля, що
проводиться урядом, та за допомогою різних засобів
намагаються впливати на політику уряду або взагалі
змінювати її;
здійснюють інформаційну та освітню діяльність.
Вони різними засобами намагаються впливати на свідомість громадськості, міняти її менталітет щодо
відношення до довкілля. Це є непрямий спосіб впливу
на рішення уряду відносно вирішення екологічних
проблем;
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члени яких, ведучи екологічно свідомий та здоровий спосіб життя, намагаються змінити загальний
менталітет [6]. Наприклад, сучасна версія комун минулого починає завойовувати Європу. Екологічні громади з колективною власністю живуть в невеликих будинках із загальним садом, спільно використовують
автомобілі і побутову техніку і раз в тиждень збираються на селищні збори. Наприклад, в одній з таких
громад — Lilac Grove (Бузковий гай), створеній півтора
роки тому в англійському місті Лідс, живе 35 дорослих
і 10 дітей. Назва комуни Lilac — це акронім, що позначає співтовариство, що дозволяє наносити мінімальної шкоди довкіллю (low-impact living affordable
community). Будинки з дерева, солом’яних блоків і цементу в Lilac сильно виділяються з навколишніх їх
таунхаусів і двоквартирних будинків, однак комуна не
збирається жити ізольовано: резиденти Lilac хочуть
спілкуватися з місцевим населенням, їх територія, невеликий парк і будинки для зборів будуть відкриті для
жителів сусідніх районів [7].
Щоб участь громадськості в прийнятті важливих
рішень була ефективною необхідно виконання певних умов. Це стосується перш за все права громадськості:
мати достовірну інформацію;
брати участь у прийнятті рішень;
подавати скарги й звернення до органів влади та
судових інстанцій.
У сучасному світі існують «демократичні методи
участі громадськості», а саме: голосування за політичні
партії та (або) політиків, які займаються розробкою
законів щодо охорони довкілля; письмові та усні звернення до них. Тобто перед винесенням остаточного
рішення щодо певного заходу або прийняття відповідного закону доцільним є публічне слухання, в ході
якого всі учасники слухань висловлюють свої думки з
цього питання. Слухання в основному проводяться
органом, який прагне прийняти рішення. Це може
бути уряд, регіональні та/або місцеві органи влади,
які в переважній більшості випадків юридично зобов’язані організувати слухання перед прийняттям остаточного рішення. Оприлюднений звіт такого слухання є важливим документом для прийняття рішення, оскільки на основі регіональних пропозицій
або пропозицій громад будуть формуватися пріоритети національної екологічної політики [6].
Тому регіони повинні лобіювати розробку і реалізацію територіальних цільових програм і тих інструментів екологічного менеджменту, які знаходяться в
компетенції органів місцевої влади, оскільки їх наявність або відсутність безпосередньо позначаються на
можливості регуляції екологічних проблем регіону.
Тим більше, що в Україні нещодавно прийнято Закон
«Про внесення змін до Земельного кодексу України та
інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», відповідно з яким землями комунальної власності територіальних громад будуть вважатися всі
землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад,
крім земель, що використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами,
організаціями на праві постійного користування, земель оборони, природоохоронного призначення, зони
відчуження тощо.
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Тобто, щоб територіальна громада тієї ж Донецької області мала право встановити, наприклад, справедливу рентну плату за використання земель, на яких
накопичуються промислові відходи, вкрай важливим є
подальший розвиток економічних і фінансових механізмів раціонального природокористування і охорони
довкілля. Найбільш важливими напрямами на сучасному етапі є впровадження рентного підходу в оподаткуванні. Для цього необхідно провести реструктуризацію бази оподаткування, для чого потрібна нова
стратегія економічної реформи, яка передбачає докорінну зміну податкової політики. Нова податкова політика повинна бути, в першу чергу, спрямована на
стимулювання раціонального природокористування
і зниження забруднення довкілля.
Також громади повинні брати участь у розвитку
економічних механізмів управління відходами (не
тільки промисловими, але й побутовими). Доцільно
запропонувати пільговий податковий режим та інші
економічні стимули для бізнесу, що займається утилізацією і переробкою відходів.
Ще одним із напрямів повинно стати впровадження відповідальності або інших економічних і фінансових механізмів при реалізації діяльності, що
веде за собою порушення земель.
Для Донецької області, де більшість населення
проживає в промислових містах з вкрай несприятливою екологічною обстановкою, важливим аспектом
управління повинен стати механізм реалізації прав
громадян на відшкодування збитків від шкоди здоров’ю. Для реалізації даного механізму необхідно:
систематизувати інформацію щодо структури
збитків від шкоди здоров’ю населення у зв’язку із забрудненням довкілля;
розробити методики встановлення причинно-наслідкових зв’язків і залежностей між забрудненням
довкілля і шкодою здоров’ю населення;
запропонувати механізми відшкодування збитку
від шкоди здоров’ю населення у зв’язку із забрудненням довкілля;
прийняти нормативні акти, що регламентують
механізм і порядок відшкодування шкоди, завданої
здоров’ю населення у зв’язку із забрудненням довкілля.
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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ НОТАЦІЙ МОДЕЛЮВАННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Для формування ефективної програми господарської діяльності торговельним
підприємствам необхідно своєчасно передбачати та
оцінювати позитивні й негативні наслідки, відстежувати власні позиції на ринку та зміни у діяльності підприємств-конкурентів, а також розробляти програми
зниження існуючих та потенційних ризиків.
Актуальність дослідження зумовлено необхідністю подальшого вдосконалення функціонування
торговельного вітчизняного підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності та сталості, що
пов'язане з процесами налагодження, регламентації,
реорганізації та удосконалення бізнес-процесів. У
зв'язку з цим на підставі існуючої нормативно-правової, теоретико-методологічної і наукової бази [6-15]
вимагають розв’язання проблеми ефективного функціонування підприємств у сфері торгівлі. В цьому ракурсі на перший план висуваються питання забезпечення управління їх бізнес-процесами на підставі їх
моделювання і оцінювання, що дозволяє регламентувати необхідні етапи та процеси розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виділення невирішених частин загальної проблеми. До
праць, які розглядають теоретичні й методологічні підходи щодо організації процесів функціонування та
розвитку суб’єктів господарювання у сфері торгівлі
належать роботи таких науковців, як В. Апопій, І. Копич, О. Біла [1], І. Бланк [2], О. Бозуленко [2], Г. Іванов [4], Г. Івасів [6], О. Круглова [5], П. Куцик [7],
Г. Мошек [3] та інші, тому на їх базі варто й надалі
досліджувати можливості покращення функціонування вітчизняних торгових підприємств із врахуванням їх специфіки та можливостей застосування сучасного інструментарію [8-20] щодо прогнозування, планування, управління бізнес-процесами.
Метою статті є дослідження можливостей підвищення ефективності програм планування функціонування торгівельного підприємства на підставі моделювання бізнес-процесів, що дозволяє наочного відобразити всі процеси й етапи діяльності та управління,
встановити існуючі проблеми, визначити ресурси, регламенти, завдання та бажані результати.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із
найпопулярніших підходів управління бізнес-процесами вітчизняних та закордонних підприємств є застосування процесного підходу з метою ідентифікації, регламентації і упорядкування їх бізнес-процесів, що за-
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безпечує правильне уявлення про всі процеси та етапи
організації роботи, про розподілення повноважень,
відповідальності та завдань між його співробітниками,
а також про особливості документообігу між різними
етапами організації роботи, підрозділами тощо. Згідно
з особливостями організації роботи торгового підприємства (магазину) управління бізнес-процесами роботи пропонується реалізовувати на підставі сучасних
інформаційних технологій, які дають можливість проведення моделювання бізнес-процесів [10-16] із урахуванням специфіки галузі торгівлі [16-17].
Пропонується проведення моделювання бізнеспроцесів роботи базового торгового підприємства (магазину ТОВ «Альфа ВТД») в стандарті (методології)
функціонального аналізу і проєктування стандарту
IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling)»
[10-16].
Результати моделювання основного процесу роботи торгового підприємства (магазину) завдяки побудові функціональної моделі бізнес-процесу «Продаж
побутової техніки» та її декомпозиції (деталізації етапів процесу на топ-діаграмі) (рис. 1, 2) представлені
як сукупність взаємодіючих робіт або функцій.
Особливістю та перевагою використання стандарту IDEF0, які відмічають фахівці [25-31], є можливість наочної картини та опису етапів модельованого
процесу, що дозволяє графічно відобразити алгоритм
управління та наочно представити послідовність етапів модельованого процесу (рис. 2), при цьому стрілки
зліва відображають завдання та вхідні ресурси, стрілки
зверху — регламенти, вказівки управління та нормування, стрілки праворуч — отриманий результат
(ефект) після трансформації ресурсів, стрілки знизу —
зображують інструменти забезпечення (основні та частково оборотні засоби) та трудові ресурси, задіяні в
процесі.
Отримана бізнес-модель процесу (рис. 1, 2) дозволяє регламентувати бізнес-процеси та дозволяє
отримати наочну модель роботи підприємства [8-18].
Для такого наочного зображення процесів та етапів робіт торговельного підприємства (на прикладі
ТОВ «Альфа ВТД») побудована діаграма його основного процесу «Продаж побутової техніки» (рис. 3) в
системі «Bizagi. Modeler» (https://www.bizagi.com/en/
platform/modeler) — системі моделювання, виконання,
автоматизації і аналізу бізнес-процесів послідовність
дій і подій.
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Рис. 1. Контекстна діаграма діяльності торговельного підприємства (на прикладі ТОВ «Альфа ВТД»)
на підставі методики моделювання в стандарті IDEF0 за матеріалами [10-16]

Рис. 2. Перший рівень декомпозиції контекстної діаграми діяльності підприємства
на підставі методики моделювання за матеріалами [10-16]
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Рис. 3. Алгоритм процесу «Продаж побутової техніки» в системі моделювання бізнес-процесів — «Bizagi. Modeler»
(авторська розробка)
Варто констатувати, що створений бізнес-процес — це «тільки картинка, графічне відображення модельованого процесу, але ще не сам автоматизований
алгоритм дій. Безпосередньо самі відповідальні за бізнес-процес, ролі і бізнес-правила призначаються на
наступному етапі програмування і не залежать від
того, який дизайн ви змоделювали на цьому етапі. Дизайн бізнес-процеса потрібний просто для того, щоб
погоджувати схему роботи з користувачами» [19], далі
пропонується додаткове моделювання контекстної
діаграми та її деталізація в нотації IDEF0 (рис. 4, 5), в
яких потрібно виділити такі управлінські чинники як:
нормативно-правова база, політика та стратегія підприємства, стандарти, правила торгівлі, правила
оформлення товарів та звітів, накази, правила, ТУ,
стандарти і так далі. Інструментами (механізмами) забезпечення роботи торговельного підприємства є керівники та персонал торговельного підприємства,
у тому числі склад, бухгалтерія, юридичний відділ.
Учасниками бізнес-процесу виступають: співробітники торговельного підприємства (на прикладі ТОВ
«Альфа ВТД»), замовники. Співробітники виконують
роботи по обліку та реалізації товарів, оформляють замовлення, звіти та ін.
Наведені контекстні функціональні діаграми
(рис. 3 — рис. 5) відображають алгоритм виконання
необхідних процедур — від оформлення замовлення
клієнтів на купівлю побутової техніки до її реалізації
покупцеві.
Отже, моделі в нотації IDEF0 процесів поточного
стану — «AS — IS» (рис. 4, 5) дозволяють представити
бізнес-процес, його ресурси та алгоритм виконання,
слабкі місця та розробити способи їх усунення в скорегованій моделі «TO — BE» цієї нотації або в безкоштовній нотації бізнес-моделювання «ARIS Express»
(акронім від англ. Architecture of Integrated Information
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Systems) німецької компанії «Software AG» (офіційний
сайт: https://soft.mydiv.net/win/download-ARIS-Express.
html) [20].
На рис. 6 зображено приклад використання
платформи «ARIS Express», який відбиває алгоритм та
ресурси етапів стратегічного планування розвитку
ТОВ «Альфа ВТД», на базі якого можлива додаткова
деталізація цього процесу (рис. 7, 8).
Висновки. Представлена у роботі методика моделювання процесів у різних нотаціях спрямована на корегування, удосконалення або навіть реінжиніринг
бізнес-процесів по критичним точкам процесу завдяки
отриманих результатів регламентації усіх етапів та
процесів підприємства, ідентифікації відповідальних
виконавців та керівників та стосунки і зв'язки між
ними, а також повноважень, функцій, документообігу
у рамках основного бізнес-процесу (для уникнення
дублювання функцій та усунення існуючих недоліків
на усіх етапах діяльності підприємства), що дозволяє
оптимізувати їх, чітко визначити необхідні ресурси,
регламенти, завдання та бажані результати.
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Рис. 4. Контекстна діаграма — функціональний блок «Activity Box» вищого рівня А-0
(так звана модель «AS — IS») (авторська розробка)

Рис. 5. Перший рівень деталізації контекстної діаграми рівня А0 (так звана модель «AS — IS»)
(авторська розробка)
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Рис. 6. Схема стратегічного планування торговельного підприємства (на прикладі ТОВ «Альфа ВТД»)
на підставі платформи бізнес-моделювання «ARIS Express» (Architecture of Integrated Information Systems)
(авторська розробка)
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Рис. 7. Контекстна діаграма IDEF0 бізнес-процесу «Стратегічне планування для вдосконалення
бізнес-процесів» торговельного підприємства (на прикладі ТОВ «Альфа ВТД») в нотації IDEF0
(на підставі рекомендацій у [7, с. 5])

Рис. 8. Перша декомпозиція діаграма IDEF0 бізнес-процесу «Стратегічне планування для вдосконалення
бізнес-процесів» торговельного підприємства (на прикладі ТОВ «Альфа ВТД») в нотації IDEF0
(на підставі рекомендацій у [7, с. 5])
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ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Актуальність проблеми. Характерними ознаками
сучасного глобалізованого простору є поглиблення
міжнародного розподілу праці й цифровізація суспільства. На тлі циклічності глобальних економічних процесів трансформується економічний простір України
до постіндустріального й інформаційного суспільства.
Разом з цим події на сході України та наслідки пандемії спричинили заглиблення економічної кризи. Цифровізація економіки разом з іншими чинниками привела до зміни акцентів з матеріальних об’єктів економічних ресурсів і перенесенням їх на нематеріальні
об’єкти, інформацію та інтелектуальний потенціал
персоналу. На жаль, в Україні разом із природною
втратою висококваліфікованих працівників гостро постають проблеми витоку трудових ресурсів унаслідок
міграції. Разом з цим загострюються питання незадовільного стану та низької якості об’єктів основних видів економічних ресурсів, які здатні до відтворення, та
інтелектуального потенціалу персоналу. Саме тому актуальним є пошук шляхів запобігання негативним наслідкам глобальних економічних викликів і загроз,
економічної кризи, бойових дій на сході України й
пандемії, які призвели до суттєвих людських втрат і,
відповідно, зниження інтелектуального потенціалу
підприємств разом із застарілими техніко-технологічними ресурсами. Усе це потребує змінювання стратегії
ведення бізнесу в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційною базою для проведення дослідження стали
чинні нормативно-правові документи та аналітичні
огляди, які розкривають перспективні напрями розвитку України [1-3], прогнозують економічні збитки
внаслідок пандемії [1; 4] й характеризують кризу економіки держави. Згідно з даними консенсус-прогнозу
[4, с. 12] можливості бізнесу є підґрунтям оновлення
економічних ресурсів та інтелектуального потенціалу
персоналу. Негативні наслідки світової економічної
кризи й пандемії на тлі цифровізації та трансформації
національної економіки потребують пошуку стратегій,
які сприятимуть активізації економічної діяльності
підприємств. Дослідження джерел [1-3] у контексті
пошуку шляхів запобігання локальним викликам і загрозам виявило необхідність створення умов підсилення мотивації інноваційної діяльності в Україні.
Пошук рішень для подолання локальних викликів в Україні пов’язаний також із модернізацією економіки та потребою у залученні інвестицій [1]. Огляд
основних джерел надходження капітальних інвестицій
показав, що капітальні інвестиції здійснюються переважно за рахунок власних коштів підприємств (65,4%
у 2019 році), при цьому банки практично виключені з
інвестиційного процесу, оскільки частка кредитних
коштів становила лише 10,8% за підсумками 2019 року
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та 7,58% у 2018 році [1, с. 17-25]. Аналіз складових попиту дозволив виявити фактори стримування економічного розвитку держави під час пандемії. Так, окрім
інших складових вагому частку (37%) складали інвестиції, яких, на жаль, бракуватиме економіці України в
умовах карантинних заходів [4, с. 12]. Ретроспективний огляд напрямів залучення основних джерел надходження капітальних інвестицій визначив проблему
відновлення економіки України та покращення макроекономічної ситуації.
На макрорівні увагу привертають інвестиції інтелектуальні, які за економічною суттю є вкладанням
коштів у підготовку фахівців, наукові розробки, патенти, ліцензії, ноу-хау, запозичення досвіду [2,
с. 185]. В Україні, окрім інших, заплановано заходи з
метою підтримки бізнесу, а також збільшення розміру
фінансування наукових досліджень з орієнтацією на
інновації [4, с. 17].
Дефініція «інновація» з латинської мови перекладається як напрям змінювання. Як економічна категорія «інновація» (англ. — innovation) з’явилась у наукових дослідженнях на початку XIX століття, має різноманітні тлумачення та потребує уточнення у сучасних
умовах. Засновником класичної теорії інновацій вважають австрійського економіста Дж. Шумпетера, який
уперше у 1911 році [5] вводить в обіг такі наукові категорії, як «інновація» та «інноваційний процес». Так,
у праці «Теорія економічного розвитку» [5] Дж. Шумпетер розкриває сутність інновацій не лише як нововведення, а вважає їх факторами виробництва. Він виокремлює п’ять типів «нових комбінацій» інноваційного процесу як факторів виробництва, зокрема:
1) використання нової техніки, впровадження
нових технологічних процесів чи методів виробництва;
2) виробництво нового продукту чи відомого продукту з новими якостями;
3) використання у виробничому процесі нових
джерел сировини чи напівфабрикатів;
4) проведення реорганізаційних заходів шляхом
внесення змін до організації виробництва та заходів,
які сприятимуть оновленню матеріально-технічного
забезпечення підприємства;
5) освоєння нового ринку збуту.
Інноваційний процес за теорією Дж. Шумпетера
пов’язаний зі створенням нового багатства та зміною
старого бізнесу на новий. Інноваційні зміни, результатами яких можуть бути: продукти; технологічні процеси; сировина; виробничі процеси та матеріальнотехнічне забезпечення; економічні ресурси, об’єкти
яких здатні до відтворення, — сприятимуть зростанню
економіки.
П. Друкер [6] виокремлює два види інновацій, які
він пов’язує із розміром бізнесу підприємства, це:
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1) інновації в товари і послуги;
2) інновації в різних професійних навичках і видах діяльності, які є необхідними для виробництва товарів та послуг.
За розміром бізнесу підприємства (крім бюджетних установ) відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [7]
можуть належати до суб’єктів малого підприємництва,
середнього або великого.
Спираючись на праці Дж. Шумпетера та П. Друкера, у цьому дослідженні буде розглянуто системно
інноваційний процес на підприємствах України разом
з організацією відтворення об’єктів основних видів
економічних ресурсів.
У сучасних умовах пожвавлення інноваційної діяльності залежить від фінансової політики держави й
ефективного відтворення підприємствами власних
економічних ресурсів. Отже, враховуючи прогнози та
розрахунки провідних наукових інституцій [1-4] та
вчених (Дж. Шумпетер [5], П. Друкер [6], Н. Брюховецька, І. Булєєв [8], О. Кендюхов, В. Болгов [9] та
ін.), сформулюємо основний напрям дослідження —
інноваційні засади відтворення економічних ресурсів
як принципово нова стратегія економічного розвитку
підприємств.
Основною метою статті є наукове обґрунтування
відтворення об’єктів економічних ресурсів та інтелектуального потенціалу підприємства як інноваційного
процесу.
Досягнення мети передбачає виконання таких
завдань:
— встановлення системно-логічного зв’язку між
відтворенням економічних ресурсів, потенціалу інтелектуальних ресурсів та інноваційним процесом на
підприємстві на основі класичних теорій інновацій;
— визначення механізму функціонування процесу
інноваційного відтворення економічних ресурсів на
підприємстві;
— розробка напрямів практичної реалізації стратегії інноваційного розвитку на підприємствах України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Впровадження інновацій на підприємстві шляхом освоєння
нових технологій, видів товарів (робіт, послуг) потребує покращення стану об’єктів економічних ресурсів
і зростання рівня інтелектуального потенціалу з метою
забезпечення ефективності виробництва.
Згідно з трудовою теорією К. Маркса, суть якої
викладено у науковому трактаті «Процес виробництва
капіталу» [10], праця, яка відокремлена від речового
тіла продукту, на думку автора, не може формувати
прибутку. Тобто, саме енергія праці створює штучні
блага, цінності, які в історичному аспекті були
пов’язані лише з участю капіталу й землі.
Виробництво благ, які призначено для задоволення потреб суспільства, пройшло тривалий історичний шлях розвитку. У сучасному суспільстві продуктивні сили є важливими елементами або об’єктами, які
можуть впливати на ефективність функціонування та
рівень прибутку суб’єкта господарювання.
Спираючись на економіко-соціологічні засади
теорії К. Маркса [10], згідно з якими організація виробничого процесу відбувається у тісній взаємодії праці з основними видами економічних ресурсів, та продовжуючи дослідження [11, с. 20-26], вважаємо, що
інноваційний розвиток підприємств залежить від якості інтелектуального потенціалу персоналу та від стану
економічних ресурсів. До видів економічних ресурсів
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підприємства відносять фінансові, трудові, технікотехнологічні (засоби виробництва) та інші види ресурсів [11, с. 20-21]. Серед ключових видів економічних ресурсів підприємства, які здатні до відтворення,
виокремлюють об’єкти необоротних матеріальних
і необоротних нематеріальних ресурсів, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі та утворюють засоби праці або техніко-технологічні ресурси [11,
с. 22-27]. За економічною природою техніко-технологічні ресурси є об’єктами, які створені працею людини
та підлягають амортизації. У процесі відтворення визначальним є виробництво, оскільки в ньому відбувається тісна взаємодія основних складових продуктивних сил — інтелектуального потенціалу людини з
об’єктами необоротних матеріальних і нематеріальних
ресурсів.
Відтепер вимоги до трудової діяльності людини,
особливо до рівня якості її інтелектуального потенціалу, суттєво зростають разом із вимогами до якості
економічних ресурсів підприємства в процесі впровадження інновацій.
Дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців
(Д. Богиня [12]; Г. Куліков [13]; Д. Мак-Клелланд
[14]; А. Маслоу [15]; М. Семикіна [16]) проведено в
контексті аналізу соціально-психологічних й економічних аспектів інноваційної діяльності людини. Узагальнення результатів цих досліджень дозволило виявили таку закономірність. В основі мотивації людини
до інноваційної діяльності, як і до будь-якого іншого виду трудової діяльності, лежать потреби. Так,
А. Маслоу ще на початку 50-х років XX століття у
праці «Теорія людської мотивації» [15] обґрунтував
і наочно продемонстрував ієрархію потреб, серед яких
провідну роль відіграють фізіологічні потреби та безпеки (первинні) та потреби належності й причетності,
визнання та самоствердження (вторинні). Такий підхід
А. Маслоу дозволяє встановити економічну закономірність між потребами й трудовими відносинами. Зокрема, потреби вищих рівнів не спонукають людину
до активної трудової діяльності доти, поки не задоволені її первинні потреби [15]. Вважаємо, що модель
А. Маслоу надає можливість виявити глибинні причини мотивації людини до здійснення інноваційної діяльності.
Існує прямий зв’язок між розвитком духовних
потреб людини та рівнем задоволення нею власних
матеріальних умов існування. Д. Мак-Клелланд у
праці «Мотивація досягнення» [14] доповнив модель
потреб А. Маслоу поняттями потреб влади, успіху, почуття приналежності до певної соціальної групи.
Фундаментальні дослідження теорії потреб А. Маслоу та Д. Мак-Клелланда отримали розвиток у працях
вітчизняних науковців. Так, М. Семикіна та Л. Коваль
відзначають, що потреби є однією з фундаментальних
категорій, виокремлюють бажання, прагнення людей
мати, споживати, використовувати ті матеріальні й духовні блага, в яких вони відчувають необхідність [16,
с. 44]. Цієї думки додержуються Д. Богиня [12] й
Г. Куліков [13].
Долучаючись до слушних думок зарубіжних і вітчизняних науковців, варто уточнити, що потреби є
комплексним поняттям. Безперечно, мотив спонукає
людину до виконання трудової діяльності завдяки
тому, що являє собою образ бажаного блага, задоволення якого може бути отримано за умов виконання
певних трудових дій. Проведене дослідження [10-16]
дозволяє припустити, що еволюція мотивації іннова-
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ційної діяльності має відбуватись завдяки розширенню та збагаченню діапазону потреб, зростанню в їх
структурі ролі потреб нематеріального характеру, суспільного визнання вагомості нових знань.
Відзначаючи цінність теорій мотивації трудової
діяльності, їх неможливо визнати досконалими та універсальними для створення механізму державного управління інноваційною діяльністю. Державне управління інноваційною діяльністю має бути зорієнтовано
на комплексне стимулювання інноваційної праці та
мотивування особистості до інтелектуального розвитку. Разом з цим важливою є мотивація суб’єктів
підприємництва до максимального залучення та реалізації творчого потенціалу творця інновацій, постійного оновлення рівня його знань. Коли трудова діяльність людини відбувається з використанням цифрових
технологій, зростає значущість інтелектуального потенціалу персоналу у формуванні вартості інтелектуального капіталу підприємства. Результати інтелектуальної чи розумової праці висококваліфікованого
персоналу є важливими для формування інтелектуального потенціалу України [11, с. 41-44]. На жаль, створення нових інноваційних розробок не завжди має позитивний результат їх впровадження у виробничий
процес. Саме тому необхідно на макрорівні створити
умови мотивації підприємств для впровадження ними
нових видів продукції й технологій у виробничий процес з метою отримання додаткового прибутку. Вважаємо, що це потребує доповнення державної стратегії
такими важливими векторами, як:
 забезпечення якісного економічного зростання
у державі інтенсивним шляхом;
 інтенсифікація процесу відтворення інтелектуального потенціалу персоналу;
 активізація інноваційної діяльності на підприємствах України разом із покращенням стану об’єктів
необоротних матеріальних і нематеріальних ресурсів
та залученням для цього різних джерел фінансування
й особливо інвестицій.
Інвестиційну діяльність науковці Н. Брюховецька
та І. Булєєв тлумачать як процес реалізації інвестиційного ресурсу [8, с. 15].
У контексті дослідження Дж. Шумпетера, П. Друкера, А. Маслоу, Д. Мак-Клелланда та інших [5-6; 1216; 17] виокремимо важливі особливості людей —
творців інновацій у сучасних умовах. У зв’язку з цим
вважаємо значення потреб пріоритетним у формуванні
мотивації персоналу до інноваційної діяльності, яка
пов’язана з соціальною та трудовою активністю людини, якістю та рівнем її освіти. Разом з виокремленням особливої групи людей, як творців інновацій, у
сучасних умовах доцільно визначити їх роль у процесі
інноваційного відтворення економічних ресурсів на
підприємстві.
Раціональне залучення до виробничого процесу
інтелектуального потенціалу працівника, його знань
разом із техніко-технологічними видами ресурсів дозволяє забезпечити інноваційний розвиток підприємства, створити додаткову вартість та зростання інтелектуального капіталу підприємства. Інноваційний
розвиток, на нашу думку, пов’язаний з прогнозуванням рівня відтворення об’єктів економічних ресурсів
як перспективної стратегії економічного розвитку підприємства. Механізм функціонування процесу інноваційного відтворення економічних ресурсів та розробка
етапів стратегії інноваційного розвитку на підприємстві наведено нижче.
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Ринкову вартість підприємства формують інтелектуальний капітал разом з інформаційними ресурсами, інтелектуальними ресурсами та матеріальними
чинниками виробництва. Економічну категорію «інтелектуальні ресурси» можна визначити як сукупність
інтелектуального потенціалу персоналу, утіленого у їхніх професійних знаннях, досвіді, вміннях, навичках,
завдяки чому створюються продукти інтелектуальної
діяльності [18, с. 9-10]. Інтелект особистості, який застосовується для ведення фінансово-господарської
діяльності підприємства, професійні знання особистості та її нові компетенції формують потенціал інтелектуальних ресурсів. Якість інтелектуального потенціалу персоналу впливає на зростання або зниження
розміру внутрішньо створеного гудвілу підприємства
й, відповідно, на його ринкову вартість [11, с. 42-43,
с. 47-49, с. 59-61]. Зростання ринкової вартості підприємства безпосередньо залежить від використання
найкращих управлінських якостей персоналу, розширення ринку збуту шляхом запровадження інновацій.
П. Друкер вважає управління продуктивністю праці висококваліфікованого працівника однією зі складних управлінських задач XXI століття [17]. Дійсно, управління інтелектуальним потенціалом персоналу,
його знаннями, які в сучасному цифровому просторі є
складовою продуктивних сил, належить до важливих
завдань. У сучасних умовах підприємствам важливо,
як ніколи, мати відмінні від конкурентів якості та переваги. М. Портер [19] підкреслює, що досягнення
стійкої конкурентної переваги забезпечується разом з
операційною ефективністю та стратегічним позиціонуванням.
Багато поколінь керівників додавали свій вклад у
формування успішної стратегії, тому що вона є ключовим елементом успіху підприємства. Директори підприємств, керівники вищих шкіл та консультанти —
всі, хто займався пошуками успішної стратегії, вносили особистий вклад в її обговорення. Їх робота протягом багатьох років була продуктивною та привела до
виникнення величезної кількості шкіл стратегічної
думки. Так, зарубіжні науковці Г. Мінцберг, Б. Ахльстрєнд та Дж. Лампель у праці «Сафарі на стратегію»
[20] виокремлюють 10 таких шкіл. Вони описують
різні процеси встановлення стратегії, такі як офіційні,
ментальні, виробничі, переговорні та інші. Нещодавно
критиці було піддано стратегію з боку тих, хто вважає,
що в сучасному динамічному світі довгострокова стратегія є неефективною, тому що вона може застаріти
майже миттєво. Прихильники такої школи вважали,
що підприємство не має можливості робити зупинку
для формування стратегії. Якщо це відбувається, тоді
підприємство втрачає гнучкість. Хибною цю думку
вважав Майкл Портер [19]. Як відомий у світі теоретик
з питань стратегії він дотримувався протилежного погляду та припускав, що стратегія ще ніколи не мала
такого важливого значення. Дійсно, формування стратегії та успішна її реалізація завжди вважалась складною справою.
Дослідження, проведені Р. Капланом та Д. Нортоном [21] у цій галузі, дозволили виявити перешкоди
або бар’єри, які гальмують реалізацію стратегії, та
структурувати їх за типом і характером (табл. 1).
Аналіз типів і характеру перешкод (рис. 1 і 2), що
гальмують реалізацію стратегії розвитку підприємства
показав, що недостатність уваги до стратегії та відсутність зв’язку між бюджетом підприємства і його стратегією є визначальними факторами.
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Таблиця 1
Характеристика перешкод, що гальмують реалізацію стратегії підприємства
(складено автором на підставі джерела [21])
№
з/п
1
2
3
4
5

Тип перешкоди

Рівень перешкоди, у %

Розуміння стратегії
Наявність стимулів щодо стратегії
Недостатність уваги до стратегії
Відсутність зв’язку між бюджетом і стратегією
Бажання розвиватися

5
25
85
60
10

Характер перешкоди
Здатність бачення
Людський фактор
Професійна якість керівництва
Ресурсоспроможність
Здатність реалізувати власну стратегію

Рис. 1. Вплив типу перешкод на реалізацію стратегії
розвитку підприємства (складено автором на підставі джерела [21])

Рис. 2. Вплив характеру перешкод на реалізацію стратегії
розвитку підприємства (складено автором на підставі джерела [21])
Якщо недостатність уваги до стратегії обумовлюється низьким рівнем професійної якості керівництва
підприємства, то відсутність зв’язку між бюджетом
підприємства і його стратегією визначається рівнем
ресурсоспроможності. Отже, розуміння працівниками
стратегії підприємства дозволить подолати їх внутрішній опір впровадженню інноваційних процесів і об’єднати їх зусилля в розробці та реалізації інноваційних
бізнес-процесів.
На наш погляд, до основних потенційних можливостей перспективного розвитку підприємств, які можуть бути покладені в основу розробки стратегії їх
інноваційного розвитку належать:
 зміна світогляду висококваліфікованих фахівців, які працюють у різних відділах підприємства над
впровадженням інноваційних ідей;
 відтворення якісного рівня персоналу шляхом
навчання (освіта) та перенавчання (підготовка і перепідготовка);
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 відтворення якостей об’єктів необоротних матеріальних й нематеріальних ресурсів;
 дотримання персоналом вимог кібербезпеки
підприємства, володіння навичками безпечного використання цифрових технології та ін.
Освіта відіграє надзвичайно важливу роль для вирішення проблеми інноваційного розвитку країни та
для забезпечення процесу розвитку інноваційної діяльності підприємства. Освіта є не лише підґрунтям
створення нового знання, але й конструктивною ланкою у системі трьох головних складових елементів
інноваційної економіки: «наука — освіта — вироб
ництво».
Ведення бізнесу в умовах цифровізації, на наш
погляд, потребує наукового підходу до формування
моделей управління бізнес-процесами, особливо інноваційними процесами підприємства. Інноваційний
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процес можна розглядати як систему взаємопов’язаних послідовних дій від ідеї до результату її втілення у
конкретному продукті (рис. 3).

Така модель демонструє бізнес-процес управління інноваційним відтворенням економічних ресурсів у вигляді практичної реалізації інноваційних товарів, робіт, послуг.

Відтворення інтелектуального
потенціалу
персоналу
(наукові знання)
Інноваційна ідея,
її розробка
та реалізація
у відтворенні
ресурсів

Упровадження
результатів
у розробку
продуктів
діяльності

Відтворення
необоротних
нематеріальних
ресурсів

Виробництво
інноваційних
товарів
(робіт, послуг)

Відтворення
необоротних
матеріальних
ресурсів
Рис. 3. Модель інноваційного відтворення економічних ресурсів на підприємстві (Джерело: власна розробка)
Розкриємо сутність механізму реалізації інноваційного процесу в контексті управління якістю економічних ресурсів, здатних до відтворення, та інтелектуального потенціалу персоналу на підприємстві як взаємопов’язаних елементів складної системи. Варто зазначити, що одночасне відтворення всіх ключових видів економічних ресурсів — продуктивних сил як елементів складної системи — дозволить забезпечити найбільший синергетичний ефект. Злагоджена взаємодія
елементів потребує стратегічного управління інноваційним відтворенням економічних ресурсів підприємства та створення додаткової вартості. Погоджуючись
зі слушними думками зарубіжних науковців [19; 21] та
продовжуючи дослідження [11, с. 59-61, с. 197-229],

вважаємо, що формування стратегії інноваційного
розвитку підприємства являє собою системний процес
прогнозування рівня відтворення об’єктів матеріальних і нематеріальних ресурсів разом із відтворенням
інтелектуального потенціалу персоналу.
Розробка стратегії на підприємстві є індивідуальною справою, вирішення якої має відбуватись з урахуванням потреб споживачів, нових ринків збуту та інших видів інновацій.
Пропонуємо формування стратегії інноваційного
розвитку підприємств України в сучасному інформаційному й цифровізованому суспільстві здійснювати
за такими етапами (рис. 4).

1-й етап.

2-й етап.

3-й етап.

4-й етап.

Визначення
загальної
стратегічної
мети

Аналіз
зовнішнього
середовища

Аналіз
фактичного
стану ресурсів
підприємства

Інноваційне
відтворення
ресурсів
підприємства

5-й етап.
Реалізація
стратегії
інноваційного
розвитку
підприємства

Рис. 4. Етапи формування стратегії інноваційного розвитку підприємств України (Джерело: власна розробка)
На першому етапі потрібно враховувати, що реалізація стратегії інноваційного розвитку підприємства
потребує прогнозування бажаного рівня відтворення
об’єктів матеріальних і нематеріальних ресурсів разом
із рівнем відтворення інтелектуального потенціалу
персоналу.
На другому етапі необхідно провести комплексну
діагностику впливу чинників прямої та опосередкованої дії на інноваційний розвиток підприємства.
На третьому етапі необхідно провести оцінювання рівня інтелектуального потенціалу персоналу
разом із станом об’єктів необоротних матеріальних та
нематеріальних ресурсів.
На четвертому етапі, спираючись на механізм
інноваційного відтворення економічних ресурсів
(рис. 3), необхідно здійснити прогнозування рівня відтворення економічних ресурсів та інтелектуального
потенціалу персоналу.
На п’ятому етапі необхідно обрати стратегічний
напрям господарської діяльності підприємства (роз-
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ширення клієнтської бази, опанування нових ринків
збуту, надання нових послуг споживачам та ін.), обґрунтувати шляхи інноваційного розвитку та скоригувати загальну стратегію підприємства.
Організація інноваційного процесу передбачає
обов’язкове впровадження нових технологій, науковотехнічних досягнень, нововведень до виробничого
процесу, що потребує формування стратегії покращення стану об’єктів відтворюваних економічних ресурсів та інтелектуального потенціалу персоналу підприємства з метою отримання додаткової вартості.
П. Друкер вважає кваліфікацію персоналу, оволодіння
ним особливими, специфічними знаннями й технологіями визначальними якостями, які забезпечать успіх
господарської діяльності підприємства та конкурентні
переваги [17, с. 143—146]. Продовжуючи цю слушну
думку П. Друкера, вважаємо, що в сучасних умовах
процес відтворення має бути спрямований на змінювання (покращення) якостей інтелектуального потенціалу персоналу у поєднанні з об’єктами основних ви-
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дів економічних ресурсів з метою підвищення ефективності виробництва й зростання рівня інтелектуального капіталу підприємства. Тобто в контексті цього
дослідження організація інноваційного процесу неможлива без планування заходів, спрямованих на покращення стану об’єктів економічних ресурсів, які
здатні до відтворення (засоби виробництва), та розумових здібностей працівників (інтелектуального потенціалу) підприємства. Саме тому важливим є планування рівня відтворення:
— інтелектуального потенціалу персоналу та його
наукових знань (інноваційна ідея);
— об’єктів необоротних інтелектуальних ресурсів
(наприклад, технологій), які надають можливість створення середовища для впровадження інновацій до виробничого процесу;
— об’єктів необоротних матеріальних ресурсів як
основних засобів виробництва.
Впровадження інновацій напряму залежить від
управління якістю інтелектуального потенціалу працівників, об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних ресурсів підприємства. Ефективна взаємодія працівника з засобами виробництва (необоротними матеріальними ресурсами) та технологіями (необоротними нематеріальними ресурсами) надає можливість впровадження до виробничого процесу нових
видів продукції, оновлення існуючих видів продукції й
отримання конкурентних переваг. Отже, спираючись
на належний рівень інтелектуального потенціалу персоналу, підприємство здатне забезпечити: розвиток
матеріального й нематеріального виробництва; конкурентні переваги; постіндустріальний синтез й запровадження інновацій.
Дійсно, успіх господарської діяльності підприємства залежить від уміння його трудового колективу
працювати над розширенням ринків збуту та впровадженням інновацій. Це потребує розвитку професійних навичок та компетенції людини. З врахуванням
ведення бізнесу в умовах сучасного цифрового простору та зростанням вимог до професійних навичок
фахівців у галузі економіки та фінансів пропонується
внести відповідні зміни до навчальних планів і програм їх підготовки у вищих навчальних закладах України. Отже, оволодіння фахівцями знаннями та навичками роботи з інтернет-речами, технологією блокчейн, електронною комерцією, електронним урядуванням, інформаційною та кібернетичною безпекою,
smart-технологіями, технологією розробки мобільних
додатків в умовах цифрового простору є вкрай необхідними професійними якостями. Такі якості є особливо важливими в сфері управління фінансами, ведення бізнесу, торгівлі, банківської справи та інших
видів економічної діяльності.
Висновки. У статті наведено результати дослідження інноваційних засад відтворення економічних
ресурсів на підприємствах України, що є продовженням авторської наукової розробки одного з фундаментальних наукових напрямів в економічній науці.
Показано, що в сучасних економічних, військовополітичних та епідеміологічних умовах, коли гостро
постають проблеми природного убутку трудових ресурсів та міграції, незадовільного стану та низької
якості засобів праці, відтворення економічних ресурсів
та інтелектуального потенціалу персоналу підприємства можуть виконувати роль інновацій, а інноваційні
засади відтворення економічних ресурсів можуть стати
принципово новою стратегією економічного розвитку
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підприємств. Дослідження інноваційних засад відтворення економічних ресурсів проведено з використанням системного підходу до побудови складних систем.
За результатами глибокого наукового аналізу процесу
відтворення як інновації розроблено модель інноваційного відтворення економічних ресурсів на підприємстві та етапи формування стратегії інноваційного
розвитку підприємств України в сучасному інформаційному й цифровізованому суспільстві.
Перспективою подальших досліджень є: розробка
збалансованої системи показників інноваційного відтворення економічних ресурсів та стратегії інноваційного розвитку на підприємствах. В основу їх побудови
може бути покладений механізм інноваційного відтворення економічних ресурсів на підприємстві. Створення та реалізація такої стратегії передбачає подолання внутрішніх перешкод й планування бажаного
рівня відтворення основних видів економічних ресурсів з метою забезпечення інноваційного розвитку і
конкурентоздатності вітчизняного підприємства.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Функціонування та розвиток освіти відбувається у певному соціально-економічному та інституціональному середовищі. Згідно з
економічною теорією у контексті концепції екстерналій, вища освіта, як й освіта в цілому, зумовлює приватні вигоди. Водночас збільшення її пропозиції, у
тому числі й на підґрунті функціонуючого в країні
формального інституту державної освіти, обумовлює
можливості підвищення одержуваних суспільством соціально-економічних благ у цілому. Добробут населення загалом збільшується, коли домогосподарства та
фірми щонайкраще проінформовані щодо процесу виробництва і споживання благ, а суб’єкти господарського процесу ухвалюють рішення щодо оптимального вибору з урахуванням набутих знань та вмінь.
У зв’язку із зазначеним вище, можна стверджувати про розуміння освіти, як соціально-економічного
чинника, зорієнтованого на створення конкурентоздатних робочих місць шляхом інвестування у знання,
навички, сучасні технології та інновації, що є визначальною умовою економічного розвитку країни. По
суті економіка Європейського Союзу, з урахуванням
євроінтеграційних прагнень України, фундаментально
заснована на знаннях, а тому розвиток освітньої системи вищої школи набуває першорядної важливості й
для вітчизняної економіки. Отож, європейські реформи, які інституціоналізують систему вищої освіти
в Україні є такими важливими й для економіки країни
в цілому. При цьому акцентуємо увагу, що особливістю модернізації сучасної вищої освіти в Україні є
наявність проблемних факторів, які засадниче пов'язані саме з інституціональним середовищем.
Одночасно підкреслимо, що інституціональна
теорія стверджує про те, що на противагу формальним
інститутам у період трансформацій спостерігається велика інертність до інновацій саме неформальних інститутів. Указане обумовлюється наявністю значного
тимчасового періоду між початком модифікацій і початком трансформацій нових ціннісних орієнтацій в
традиційні поведінкові шаблони, що пояснюється захисною реакцією на попередні практики, що руйну-
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ються, діяльності, мислення і свідомості суб’єктів інституціонального процесу в сфері освіти. Разом з тим,
чим більш напруженими і тривалими будуть запропоновані державні реформи, тим більш суперечливим
буде їх подальший розвиток. Велика кількість ініційованих інституціональних реформ у розвитку вищої
освіти в Україні після 1991 р. призвели до виникнення
недосконалих інститутів і до наслідків, коли вища
освіта не відповідає нинішнім запитам з боку особистості, суспільства, потребам економіки та світовим
тенденціям.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результати аналізів наукових публікацій показують, що в застосуванні методології інституціональної теорії в дослідженнях факторів розвитку вищої освіти домінують
концепції нового інституціоналізму, розроблені в основному в 1970-х і 1980-х роках. Це, в першу чергу,
відноситься до праць таких учених, як: Д. Норт, який
виклав теоретичну сутність причин и траєкторій інституціональних змін [1], Р. Коуз, вчення якого визначає,
що структура и розвиток соціальних інститутів пояснюється з використанням поняття «трансакційних витрат» [2], О. Уільямсон, який запровадив в інституціональний аналіз концепції обмеженої раціональності і опортунізму [3]. Також необхідно відзначити
вагомі результати сучасних досліджень у науковій проблематиці нового інституціоналізму в роботах таких
українських вчених, як: В. Геєць, А. Гриценко, В. Липов [4; 5].
Що стосується досліджень безпосередньо в сфері
інституціоналізації вищої освіти, серед сучасних досліджень запропонованої проблематики заслуговує
уваги позиція А. Кезаря та С. Сем, які виділили три
етапи реформ у вищій освіті, а саме: мобілізацію,
впровадження та інституціоналізацію. При цьому згадані вчені стверджують, що останній етап має вирішальне значення, але досягається далеко не завжди.
Це пояснюється такими ключовими факторами, які
впливають на процес інституціоналізації, як протидія
реформам, як зі сторони керівників і науково-педагогічного складу ВНЗ, так і представників бюрократич-
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ної номенклатури [6]. У свою чергу П. Маассен підкреслює, що європейська вища освіта, й особливо традиційні дослідницькі університети, сьогодні знаходяться в стані трансформації. У той же час зростає
дисбаланс між вимогами зі сторони соціально-економічних суб’єктів до вищих навчальних закладів та інституціональним потенціалом для задоволення їх вимог [7]. Даний висновок співпадає з результатами досліджень Ю. Цая і Ю. Мехарі, які стверджують, що
університети і коледжі пасивно не обмежені ні внутрішнім, ні зовнішнім інституціональним середовищем. Одночасно окремі суб’єкти у вищих навчальних
закладах відіграють ключову роль у прийнятті або протидії вимогам формальної інституціоналізації аж до
неприйняття процесу інституціональної логіки [8].
Відносно праць українських вчених і представників близького зарубіжжя запропонованого дослідження, то необхідно акцентувати увагу на дослідження
О. Молокової в контексті ідентифікації інституціональних пасток у вищій освіті, а саме: поєднання попиту на вищу освіту з небажанням нести витрати після
його отримання у вигляді засвоєння освітньої програми; розрив мережевої взаємодії різних ступенів
освіти; обумовлювана відсутність взаємозв’язку освітніх програм з метою поступального розвитку осіб, що
навчаються; високий попит на вищу освіту приводить
до постійного підвищення очікуваного рівня освіти
[9]. Також заслуговує на увагу науковий аналіз О. Грішнової відносно визначення основних ознак конкурентоспроможності вищої освіти, систематизації факторів, які впливають на вказані у вищих навчальних закладах проблеми, що знижують конкурентоспроможність випускників вишів на ринку праці [10]. У свою
чергу І. Каленюк і О. Верденхофа проаналізували внутрішні загрози, які негативно впливають на розвиток
університетів та їх автономію, а також запропонували
аргументи, які направлені на забезпечення стабільного
розвитку університетів в Україні [11].
Невирішена частина проблеми. Незважаючи на
вищевказані роботи та інші дослідження в сфері сучасних аспектів розвитку вищої школи та їх взаємозв’язок з інституціональною динамікою країн, на
нашу думку, недостатню увагу дослідниками сфери
вищої освіти приділено проблемі інституціональної
траєкторії розвитку країн у сьогоднішньому розумінні
природи університетів і коледжів. Також, незалежно
від зростаючої тенденції до використання концепцій
нової інституціональної теорії, в дослідженнях вищої
освіти, на наш погляд, повністю ще не використаний
весь потенціал інституціональної теорії в контексті
аналізу взаємодії формальних і неформальних інститутів.
Цілі дослідження. У зв’язку з цим запропоноване
дослідження зорієнтовано на аналіз політики інституціоналізації української вищої освіти в період після
набуття незалежності з урахуванням інституціональних тенденцій радянського періоду. Виходячи із вищевказаного, актуалізуємо такі дослідницькі проблеми:
1) аналіз формальних і неформальних інститутів у
сфері вищої освіти; 2) визначення інституціональних
причин досягнень та невдач у сфері вітчизняної вищої
освіти; 3) встановлення перспектив модернізації вищої школи на підґрунті використання цільової інтегральної функції оцінки якості освіти.
Результати дослідження. Підкреслимо, що інституціональні зміни, яких наразі зазнають освітні сис-
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теми, визначають більш широкий доступ до сучасних
навчальних програм. Останні, у свою чергу, мають
широкий спектр соціальних призначень для випускників закладів вищої освіти. Як результат, вища освіта
в розвинутих країнах стає більш адаптованою до потреб потенційних студентів, у тому числі й для отримання новітніх університетських знань, а також для
професійної перекваліфікації працездатного населення, яке отримує конкурентоздатні на ринку праці
знання й навички. Зазначена тенденція підсилюється
динамікою змін у структурі глобального ринку праці
та необхідністю підвищення кваліфікації (перекваліфікації) шляхом навчання протягом усього працездатного життя населення.
Що стосується безпосередньо українських закладів вищої освіти (ЗВО), то з точки зору формальної
інституціоналізації, вони нині зазнають процесу суттєвої децентралізації, який вагомо змінює структуру
ЗВО з точки зору різноманітності програм і фінансування процесу навчання. Також університети і коледжі
отримали можливість диверсифікувати джерела фінансування та більш гнучко реагувати на потреби ринку.
У той же час більш універсальна університетська автономія передбачає й більшу підзвітність та «прозорість»
в організації навчального процесу. Необхідність підзвітності також підсилюється тенденцією розподілу
фінансових затрат між державним і приватним секторами у питанні плати за навчання. Вказане, у свою
чергу, є серйозною підставою для високих очікувань й вимог студентів до організації та результатів навчання.
Водночас наголосимо, що у Радянському Союзі
вищу освіту отримувало 20-22% населення, проте
можливість вступити до інститутів або університетів
була у всіх бажаючих за конкурсом, адже навчання
було безкоштовним, а критерієм відбору виступали
лише знання. З початком переходу до ринкової системи й відповідними змінами у освітній сфері у ЗВО з
середини 1990-х років почали зараховувати студентів,
які мали можливості сплачувати за навчання, але не
завжди володіли належним рівнем знань. За таких
умов держава почала втрачати у якості підготовлених
кадрів, адже не всі талановиті абітурієнти могли дозволити собі навчання у провідних університетах країни через брак грошей. У той же час в Україні, починаючи з 2007-2008 н.р., кількість місць для потенційних абітурієнтів в університетах уперше перевищила
кількість випускників шкіл.
Треба визнати, що саме державна політика в
сфері вищої освіти у зазначений період дозволила
формувати попит на вищу освіту домогосподарствам.
Це призвело до започаткування приватних вузів, які
пропонували освітні програми, що вимагали мінімального матеріально-технічного забезпечення та зініціювало «перевиробництво» випускників ВНЗ з гуманітарною освітою. Зазначена ситуація складалася в умовах відсутності необхідного контролю з боку держави
до професійних стандартів щодо випускників університетів та коледжів, що, у свою чергу, призвело до допустимості працевлаштування не за фахом. У сукупності дані обставини спровокували формування
неформальних таких інститутів як: «допустимість»
працевлаштування не за фахом та впевненість в неможливості працевлаштування й подальшого кар'єрного зростання без отримання вищої освіти. За таких
умов роботодавець, за наявності значної кількості
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питом та пропозицією необхідних знань і навичок та
потребами ринку підтверджується дослідженнями, які
фіксують дефіцит працівників кваліфікованої ручної
праці та відносний надлишок «невиробничого персоналу» підприємств, організацій, фірм. Поряд з вищезазначеним це пояснюється також й структурними
диспропорціями державного замовлення, коли зростає
розрив між фінансуванням щорічного державного замовлення на вищу та професійну (професійно-технічну) освіту (рис. 1).
y = 2727,6x + 11379
R2 = 0,9335
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кадрів з вищою освітою, але невисокою її якістю, запроваджував інституціональні бар'єри у вигляді додаткових співбесід, вимог знання іноземної мови, комп'ютерних програм тощо [9, с. 2010]. В кінцевому рахунку зазначене призвело до неформальної девальвації
диплома, в першу чергу у зв'язку з відсутністю гарантії
працевлаштування за наявності вищої освіти.
У той же час, на українському ринку праці нині
спостерігаємо дефіцит фахівців певних професій та
відносний надлишок інших. Невідповідність між по-
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Рис. 1. Фінансування щорічного державного замовлення на вищу та професійно-технічну освіту, 2007—2020 рр.
Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [12]

Наразі існує також й суттєва кадрова проблема в
освітній сфері: в середній освіті маємо нестачу педагогів, а у вищій — їхній надлишок. У той час, як кількість студентів за останні десять років значно скоротилася (більш ніж на 40%), кількість викладачів у ЗВО
зменшилася не суттєво — лише на 17%. При цьому,
кількість науковців, що мають наукові ступені за
останні 20 років зросла майже у півтора раза [12].
У цілому якість освіти можна представити як багатовимірну модель соціальних норм і вимог інституціонального середовища до особистості, у якому відбувається її розвиток, та системи освіти, яка реалізує
їх на певних етапах навчання людини [13, с. 228].
Водночас із загальноприйнятих характеристик якості
освіти, наприклад: відповідність освіти вимогам часу,
зокрема: перехід до високотехнологічного інформаційного суспільства; динаміка досягнень індивідууму
у власному розвитку та власної реалізації тощо, числовим покажчиком можна частково назвати й такий:
відповідність підготовці державним освітнім стандартам. Всі інші покажчики є функціями нечітких змінних.
Таким чином, для формування математичної моделі, цільову інтегральну функцію оцінки якості освіти
у певному інституціональному середовищі можливо
досліджувати як складову двох функцій, одну з яких
можна визначити дійсним числом, а іншу — нечітким
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показником Fuzzy numbers ( ). Дійсну складову на великих масивах чисел можна знайти як стохастичну
функцію ( ), складові якої визначаються за допомогою факторного аналізу. Параметрами
, зокрема, є
достеменні аргументи: середній бал диплома (рейтинг
за додатком до диплома); середній бал атестату; відношення кількості учасників ЗНО до кількості тих, хто
отримав середню освіту; середній бал ЗНО; відношення середнього балу ЗНО до середнього балу атестату учасника ЗНО тощо.
Використовуючи підхід О. Ляшенко, пошук цільової інтегральної функції оцінки якості освіти,
формуємо як вектор у багатовимірному просторі змінних ( , , , … ). Водночас зазначений вектор є
векторною сумою двох складових, кожна з яких змінюється на власному субпросторі змінних:
→ ∈ ( , , , … ),
→ ∈( ,

,

,…

).

(1)

Разом з тим, можливе використання інтегральної
цільової функції щодо оцінки якості освіти, як в цілому, так і у сегментах: початкова — середня — вища
освіта, а також певних професій та кваліфікацій,
тобто:
→∈

.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

(2)
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Оскільки освіту в інституціональній теорії розглядають як інституціональну субсистему загальної інституціональної системи держави, то між чинниками
впливу на субсистему освіти та інші субсистеми держави можливе встановлення наявності взаємозв’язку.
Для цього використовуємо інструмент факторного
аналізу. Зокрема, пропонованим дослідженням встановлено, що кореляція між загальнодержавними витратами на освіту (у відсотках до ВВП) та частки обсягу реалізованої інноваційної продукції у загальному
обсязі реалізованої продукції підприємств (у відсотках), дорівнює 0,5533. При цьому треба взяти до уваги
той факт, що часові лаги впливу інституціональних
чинників на субсистему освіти та інші субсистеми держави є відмінними. Зокрема, пропонованим дослідженням встановлено, що кореляція між загальнодержавними витратами на освіту (у % до ВВП) та показником якості інститутів зростає майже в три рази при
3-річному часовому зрушенні.
Далі для знаходження → використовуємо інструментарій теорії узагальнених нечітких чисел, згідно
якої в умовах невизначеності функції приналежності
є нечіткою підмножиною, функція приналежності якої
( ) визначається як:
проєкції
( )=

для інтервалу 0 ≤
0 для (−∞, 0)
↑ для ( , )
=
для ( , )
↓ для ( , )
0 для ( , ∞)

≤1
, (3)

де a, b, c, d — межи інтервалів, на шкалі дійсних чисел,
що відповідають нерівності a ≤ b ≤ c ≤ d, а
— середньозважена думка групи експертів.
Оскільки для зазначених показників якості освіти
може бути використана вербальна (експертна) змінна
R, то необхідно застосовувати градуйовану середньозважену інтеграцію і-го мовного визначення Р(R) за
відповідною градуйованою шкалою: від — вкрай низький, що відповідає узагальненим нечітким числам
(0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1,0) до найвищий (1,0; 1,0; 1,0; 1,0;
1,0), звідси:
=∑

( )∗

⁄∑

,

(4)

де — відповідний ваговий коефіцієнт, який використовується у факторному аналізі.
Наступним етапом дослідження є уніфікація
дійсного ( ) та нечіткого ( ) чисел для знаходження
їхньої векторної суми. Для цього здійснюємо математичний аналіз дефазифікації, де за центроїдним методом результат дефазифікації (Y) розраховується за
формулою:
× ( )

=

/

( )

.

(5)

З огляду на вищезазначене інтегральний показник якості освіти за період 2012-2018 рр. наведено на
рис. 2.
За результатами аналітичного дослідження
(рис. 2) отримуємо рівняння для цільової інтегральної
функції оцінки якості освіти:
y = -0,000x5 + 0,008x4 — 0,053x3 + 0,149x2 —
— 0,198x + 0,725.

(6)

Цільова інтегральна функція
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Рис. 2. Динаміка зміни цільової інтегральної функції оцінки якості освіти
Складено та розраховано авторами.

При цьому за певних ситуацій інтегральний показник якості освіти може значно змінюватися за достатньо короткий час. Зокрема, якість викладачів вищої школи корелюється з кількістю працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок
(рис. 3).
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Водночас щільність зв’язку між кількістю науковців, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок та рейтингу України в «Глобальному індексі
інновацій» оцінюється за допомогою коефіцієнта парної кореляції, який з лагом у два роки становить 0,76.
Модель залежності специфіковано у вигляді лінійної
регресії y = -5,6742x2 — 10447x + 150238 і лінійний
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прогноз кількості науковців, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок на 2021 р. становить
20 тис. осіб. Варто відмітити, що коефіцієнт кореляції
між кількістю науковців, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок та розміром витрат на освіту
(у відсотках до ВВП) становить 0,82086. Істотність
зв’язку підтверджується критичним значенням коефіцієнта кореляції r 1-0,05 (10) = 0,63 з імовірністю 0,95.

Побіжно, інтегральний показник якості освіти та кількість науковців, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок змінюються майже синхронно —
коефіцієнт кореляції між ними становить 0,8074, аналогічна синхронність зміни спостерігається між інтегральним показником якості освіти та місцем України
в «Глобальному індексі інновацій» з часовим лагом у
два роки (відповідний коефіцієнт кореляції становить
0,9953).

Кількість працівників, задіяних
у виконанні наукових досліджень
і розробок
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Рис. 3. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень
і розробок в Україні, за категоріями персоналу
Складено та розраховано авторами на основі даних джерела [12].

При цьому підкреслимо, що західна освітня система започатковувалася, в основному, приватними
підприємцями і тому орієнтувалася на самоокупність.
У той же час у XX ст., а особливо у ХХІ ст., роль держави, як основного інвестора освітніх і наукових програм, постійно підвищувалася, і у провідних ВНЗ світу
зазначене було виразно реалізовано. Можна констатувати, що у західній освітній системі, як правило, існує
комбіноване фінансування, що поєднує державні та
приватні джерела коштів, а також упроваджуються
спеціальні стимули (звільнення від оподаткування, податкові кредити тощо) [14, с. 379]. Що стосується України, то констатуємо той факт, що кількість приватних ВНЗ, особливо — коледжі, технікуми, училища, є
порівняно незначною, хоча при цьому питома вага
студентів, які навчаються за рахунок фізичних осіб
складає останніми роками більше 50% [12]. Натомість,
одним із головних бар’єрів у вищій школі, який протидіє сталому економічному зростанню України у
сенсі інноваційного розвитку й конкурентоздатності є
хронічне недофінансування наукової галузі. Водночас
слід зазначити, що наукова діяльність, як фундамент
інноваційного розвитку та ключового фактору технологічного прогресу і економіки з високою доданою вартістю — безумовно повинна підтримуватися державою.
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Разом з цим заслуговує на увагу й той факт, що у
«Глобальному інноваційному індексі» Україна є нібито
країною з ефективною економікою і розвиненою національною системою інновацій. Підтвердженням
цьому є 45 місце України з 129 досліджуваних країн (у
2019 р. — 47). При цьому Україна вже кілька років
поспіль займає передові місця за кількістю патентування виробів і корисних моделей щодо рівня ВВП. За
показниками цього ж рейтингу Україна відрізняється
відносно високою ефективністю інноваційної діяльності. Водночас загальні результати інноваційної діяльності відображаються не тільки в контексті кількості
патентів, патентної активності, а й через ефективність
впровадження інноваційної продукції, кількість наукових публікацій тощо. Так, виходячи з вищевикладеного, заслуговує також на увагу і той факт, що в
2020 р. за параметрами: «ВВП / одиниця використання енергії» Україна посіла лише 117 місце, а у підрозділі «Інвестиції» — 121 [15].
Також виникає питання з приводу й того, що в
іншому рейтингу — «Глобальної конкурентоспроможності» в 2019 р. наша країна посіла 85 місце з 141 [16].
Саме «Індекс глобальної конкурентоспроможності»
вимірює готовність країн до модернізації економіки, в
якій переважає інноваційний сектор з високопродуктивною промисловістю, індустрією знань, високою
часткою у ВВП високоякісних та інноваційних послуг
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та визначає національну конкурентоспроможність, як
здатність країни та її інститутів забезпечувати стабільні темпи економічного зростання. Підтвердженням тому є щорічні доповіді Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність
країн, які надають оцінку економічному середовищу
країн світу та їх здатності досягти стійкого економічного зростання. При цьому оцінюється те, що визначають як дванадцять опор (pillars) конкурентоспроможності: інститути, інфраструктура, макроекономічна стабільність, охорона здоров'я і первинна освіта,
вища освіта і підготовка, ефективність товарних ринків, ефективність ринку праці, розвиненість фінансових ринків, розміри ринків, бізнес-середовище, інновації. Серед найбільш проблематичних факторів, що
впливають на економіку України, експерти відзначили
саме інституціональні.
Висновки. Запропоноване дослідження підтверджує висновок про те, що існують значні відмінності
у вищій освіті залежно від національних, політичних,
освітніх інститутів у конкретних країнах. Хоча ми можемо також і відмітити загальні риси, які перетинають
національні кордони, і які є наслідком основних характеристик вищої школи. При цьому інституціональна модернізація вищої школи та ефекти процесів
змін по-різному інтерпретуються різними вченими.
Деякі припускають, що ці зміни являють собою фундаментальну трансформацію вищої освіти і повинні
бути швидкими і всеосяжними. Інші підкреслюють,
що інституціональна динаміка університетів і коледжів
складається, в першу чергу, в подоланні зовнішнього
і внутрішнього тиску та їх здатності до еволюційних
змін. Тому, спостережувані інституціональні зміни
значною мірою є ступінчатими і поступовими [8].
Але в будь-якому випадку для успішного економічного зростання України та забезпечення її конкурентних та інноваційних перспектив, модернізація вищої освіти повинна відбуватися у безпосередньому
зв’язку з трансформацією інституціонального середовища. У свою чергу якість інституціонального середовища визначається ефективністю функціонування
ключових інститутів. Однак нині маємо обґрунтовані
сумніви щодо того, чи маємо в Україні необхідне інституціональне середовище для модернізації вищої
освіти, що забезпечує стійке економічне зростання й
конкурентоспроможність. По суті, невдачі в освіті є
наслідком існуючих інституціональних диспропорцій
між формальними і неформальними інститутами. Вказане є очевидним недоопрацюванням державної влади, що негативно впливає на зовнішні ефекти освіти в
країні у цілому.
При цьому слід визначити, що діюча в Україні
система вищої освіти наразі не враховує повною мірою
викликів сучасності, що нині постають перед державою. Серед ключових викликів найвідчутніші — необхідність підготовки фахівців із урахуванням потреб
ринку праці у довгостроковій перспективі та з акцентом на розвиток інноваційних секторів економіки. У
той же час вихід із економічного падіння, що нині
спостерігаємо, можливий лише за умов всебічного реформування системи вищої освіти в контексті її інституціонального удосконалення. Для усунення вказаних
недоліків необхідно: переглянути підходи до формування державного замовлення з урахуванням довгострокової економічної стратегії держави та можливос-
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тей працевлаштування випускників ЗВО; змінити систему ліцензування закладів вищої освіти з огляду на
вищезазначене; акцентувати увагу на розвитку концепції дуальної освіти; запровадити реально функціонуючий моніторинг ринку праці; впровадити кар'єрні
карти за спеціальностями для випускників навчальних
закладів та модернізувати концепцію навчання протягом усього життя людини.
Тобто мова йде про модернізацію освітнього процесу у вищий школі як інституту успішної особистісної та професійної соціалізації на підґрунті вимог конкурентних та інноваційних перспектив України. Вказане забезпечить зростання соціально-економічного
потенціалу держави та призведе до зростання загальнодержавного капіталу шляхом прискореного накопичення людського, що наблизить Україну до конкурентоздатної економіки.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ
ДО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ1
Постановка і актуальність проблеми. Сучасний динамічний технологічний розвиток суспільства, впровадження в економічну діяльність розумних і цифрових технологій суттєво підвищують вимоги до рівня
освіти і кваліфікації населення. Особливо це стосується системи вищої освіти (СВО), яка формує людський капітал, що є основним чинником економічного зростання в сучасному світі. В умовах сучасних
трансформаційних процесів в Україні, необхідності
модернізації економіки та державної системи управління, особливого значення набуває підготовка висококваліфікованих кадрів, спроможних відповідати на
виклики сьогодення і приймати ефективні рішення. В
світлі цього вирішального значення набуває питання
розвитку вищою освітою України в контексті світових
тенденцій і досягнень. На сучасному етапі в діяльності
вітчизняної вищої школи існує низка проблем: незадовільний стан фінансового і матеріального забезпечення закладів вищої освіти (ЗВО) призвів до деградації навчальної бази, низької мотивації їх кадрового
складу; мають місце слабкі модернізаційні зміни в організації навчального процесу, впровадженні сучасних
освітніх технологій; слабкий зв’язок ЗВО з роботодавцями обумовив низьку відповідність змісту та якості
вищої освіти сучасним потребам економіки і суспільства, має місце низький рівень автономії університетів
та їх співпраця з зарубіжними партнерами тощо.
Подальший розвиток системи вищої освіти України потребує визначення стратегічних векторів її розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. У рамках Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої, у ст. 431
Глави 23 Угоди «Освіта, навчання та молодь » передбачено, що Сторони зобов’язуються активізувати співробітництво в галузі вищої освіти, зокрема, з метою:
реформування та модернізації системи вищої освіти;
сприяння зближенню у сфері вищої освіти, яке відбувається у рамках Болонського процесу; підвищення
якості та важливості вищої освіти; поглиблення співробітництва між вищими навчальними закладами;
розширення можливостей вищих навчальних закладів;
активізація мобільності студентів та викладачів; увага
приділятиметься співробітництву в галузі освіти з метою спрощення доступу до отримання вищої освіти
[1].
Потреба модернізації і розвитку системи вищої
освіти обумовила необхідність розробки стратегічного
документу. У зв’язку з цим фахівцями Міністерства
освіти і науки із залученням представників освітян
і науковців, органів виконавчої влади, експертного

співтовариства було розроблено проєкт Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки [2], представленого на обговорення в кінці 2020 року. При підготовці
проєкту Стратегії та її опублікуванні значна кількість
науковців та освітян прийняла участь у обговоренні її
змісту. Слід відзначити ґрунтовну статтю Ю. Вітренка
і В. Ворони [3], в якій вони розробили низку пропозицій до змісту стратегії. Нині відбувається широке обговорення представленого проєкту і розробка пропозицій з його удосконалення. Так, М. Винницький вважає, що сама поява такого документа свідчить про потребу в концептуальній дискусії щодо подальших шляхів розвитку вищої освіти в Україні. На його думку,
підготовлений документ поки що сирий, «клаптиковий» і часто містить суперечливі положення [4]. Отже,
проєкт потребує удосконалення. До такої думки також
приходять фахівці Аналітичного центру Київського
університету імені Бориса Гріченка «ОсвітАналітика»
[5]. Його автори І. Шемелинець та Є. Ніколаєв ґрунтовно проаналізували представлений документ і запропонували низку рекомендацій, які значною мірою
спрямовані на посилення європейської орієнтації
СВО України та створення умов для того, щоб система
вищої освіти України зайняла лідерські позиції на
освітньому ринку Східної Європи. До обговорення
Стратегії були залучені також фахівці Інституту економіки промисловості НАН України, в тому числі автор
даної публікації [6]. Підготовлена стаття є результатом
експертної оцінки. На даний момент проєкт Стратегії
розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки ще не затверджено, тому робота над її удосконаленням є актуальним завданням.
Метою даної статті є аналіз формування освітньої
політики в Україні та змісту проєкту Стратегії розвитку вищої освіти з позицій потреб модернізації
вузівської системи навчання в контексті євроінтеграційних процесів для формування сучасного людського
капіталу.
Виклад основного матеріалу. У прийнятому в
2014 р. Законі України «Про вищу освіту» основною
метою вищої освіти визначено підготовку «... конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни» [7].
Досягнення такої мети потребує визначення стратегічних завдань розвитку та суттєвого підвищення якості СВО України, наближення її стандартів до європейського рівня.
Стратегічні підходи до розвитку освіти в Україні
були започатковані Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), затвердженою

1

Підготовлено у рамках науково-дослідного проєкту «Стратегічні напрями інтеграції України до науково-освітнього та інноваційного просторів ЄС: науково-інституційний супровід» (№ держреєстрації 0120U100988).
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постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. Серед стратегічних завдань реформування освіти ставилося завдання виведення освіти
в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу
шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад [8]. Цей перший стратегічний документ у сфері освіти визначав
лише вектори її розвитку і не був підкріплений програмою конкретних заходів. Однак уже на перших роках незалежності України він ставив завдання її суттєвого реформування на принципах демократизації та
гуманізації, у тому числі шляхом забезпечення процесу
інтеграції України у світовий науковий, освітній та
культурний простори.
Національна доктрина розвитку освіти 2002 року
(далі Доктрина) також була стратегічним документом,
оскільки визначала концептуальні ідеї та погляди на
стратегію й основні напрями розвитку освіти у першій
чверті XXI ст. [9]. Її метою було створення умов для
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного
громадянина України. Вона в цілому правильно визначала вектори і завдання розвитку різних галузей
освіти, в тому числі і вищої, однак робила наголос на
гуманітарному аспекті розвитку і недостатньо акцентувала увагу на необхідності модернізації системи
освіти відповідно до потреб технологічних трансформацій. Хоч Доктрина і не містила ефективних механізмів її реалізації, вона була важливим документом,
який формував нове бачення шляхів розвитку і модернізації освіти, її спрямованість на демократизацію,
людський розвиток і на інтеграцію до європейського
та світового освітніх просторів.
У рамках концептуальних засад Доктрини в
2012 р. була розроблена Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [10]. В ній
визначалося, що стратегія розвитку національної системи освіти повинна формуватися адекватно сучасним
інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам
переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпечить стійкий рух та розвиток України в першій
чверті XXI ст., інтегрування національної системи
освіти в європейський і світовий освітній простір.
Незважаючи на те, що за роки незалежності України не було прийнято окремих державних програмних чи стратегічних документів щодо розвитку системи вищої освіти, кожен із вищеназваних документів
визначав розвиток і вузівської системи, забезпечував
поступові процеси модернізації вищої школи. Так,
Національна стратегія розвитку освіти ставила такі
завдання у вищій освіті: приведення мережі вищих
навчальних закладів і системи управління вищою освітою у відповідність із потребами розвитку національної економіки та запитів ринку праці; створення дослідницьких університетів, розширення автономії вищих навчальних закладів; перегляд та затвердження
нового переліку професій педагогічних і науковопедагогічних працівників; розроблення стандартів вищої освіти, зорієнтованих на компетентнісний підхід,
узгоджених із новою структурою освітньо-кваліфікаційних і освітньо-наукових рівнів вищої освіти та з
Національною рамкою кваліфікацій; розширення взаємодії вищих навчальних закладів з установами Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України щодо розвитку наукових досліджень у сфері вищої освіти; залучення роботодавців до співпраці з вищими навчальними закла-
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дами, зокрема, до участі у розробленні стандартів вищої освіти, організації проходження практики студентами, вирішенні питань надання першого робочого
місця випускникам; дальше вдосконалення процедур
і технологій зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів
системи загальної середньої освіти; переоснащення
навчальної, науково-методичної та матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів [10]. Реалізація
цих завдань, хоч і не повна, і не швидка, забезпечувала
поступові зміни у сфері вищої освіти та забезпеченні
людського розвитку країни.
Слід відзначити, що питанням удосконалення
діяльності СВО в контексті потреб формування сучасного людського капіталу в останні роки приділялася
значна увага. У 2014 р. прийнято Закон України «Про
вищу освіту» [7], який визначив сучасні засади її розвитку. Для забезпечення прогресивних змін у СВО,
поступової її інтеграції в європейський освітній простір важливою була Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, яка формувала правові засади співпраці в
галузі освіти, націлювала на реформування та модернізації систем вищої освіти [1]. На сучасному етапі в
рамках євроінтеграційних процесів реалізується Програма ЄС ЕРАЗМУС+, яка підтримує проєкти міжнародної співпраці, стратегічні партнерства, різноманітні заходи і навчальну мобільність у сфері освіти,
професійної підготовки та сприяє розвитку вищої
школи. Вищі навчальні заклади України все активніше
приймають участь у даній програмі. Так, в рамках напряму «Розвиток потенціалу вищої освіти» вузи України беруть участь у 48 проєктах міжнародної співпраці,
що впроваджуються у період з 2015 до 2024 р. Загальний бюджет грантів ЄС наданих 48 проєктам складає
близько 43 млн євро. За проєктами модернізуються
освітні програми (з Інтернету речей, екології, інженерії, гендерних студій, прав людини, водних ресурсів,
інформаційних систем, медицини, сільського господарства тощо), розвивається система забезпечення
якості, посилюється співпраця з бізнесом, розроблюється навчально-методичне забезпечення, розбудовується матеріально-технічна база ВНЗ шляхом закупівлі
різноманітного обладнання та програмного забезпечення для лабораторій, інноваційних центрів тощо
[14].
Прийняті у 2020 р. зміни до Закону України «Про
вищу освіту» були спрямовані на підвищення якості
освіти у відповідності до сучасних вимог та до здобутків європейської практики, оскільки запроваджують
обов’язкову акредитацію навчальних програм, зменшують ліцензування освітньої діяльності у системі вищої освіти, посилюють відповідальність за недотримання академічної доброчесності та передбачають застосування технологій ЗНО для вимірювання результатів навчання, здобутих на бакалаврському рівні,
сприяють впровадженню дуальної освіти. Згідно із законом про вищу освіту створено Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти за моделлю європейських незалежних агенцій забезпечення якості.
Ці та інші нормативні акти, а також постанови Уряду
про удосконалення освітніх стандартів, розвиток
STEM-освіти сприяли певному удосконаленню системи вищої освіти.
У той же час, наявність великої кількості невирішених проблем, слабкі процеси модернізації та відставання вітчизняної СВО від розвинених країн вказує на

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

АНТОНЮК В. П.
те, що їх вирішення і подальший прогресивний розвиток СВО буде неможливий без цільової стратегії. У
зв’язку з цим фахівцями Міністерства освіти і науки із
залученням освітян і науковців, представників органів
виконавчої влади та експертного співтовариства було
розроблено проєкт Стратегії розвитку вищої освіти на
2021-2031 роки. В ньому визначено такі стратегічні й
операційні цілі та завдання розвитку вищої освіти України до 2031 року. Стратегічна ціль 1 — Забезпечення
якості і доступності вищої освіти для різних верств населення, яка містить такі операційні цілі: розбудова
дієвої системи внутрішнього та зовнішнього забезпечення і моніторингу якості СВО; розбудова системи
державних стандартів СВО на основі кваліфікаційних
вимог і забезпечення відповідності змісту вищої освіти
поточним і стратегічним цілям країни; удосконалення
системи професійної орієнтації та конкурсного відбору вступників; матеріально-технічне забезпечення
та модернізація лабораторної бази закладів вищої
освіти (ЗВО) на світовому рівні; забезпечення доступності й інклюзивності вищої освіти; впровадження
інноваційних технологій і дистанційного навчання у
вищій освіті; забезпечення гендерної рівності у сфері
вищої освіти. Стратегічна ціль 2 — Забезпечення збалансованості ринку праці фахівців з вищою освітою:
розбудова дієвої системи прогнозування потреби у фахівцях з вищою освітою на ринку праці; створення механізму співпраці між системою вищої освіти та ринком праці. Стратегічна ціль 3 — Покращення системи
управління освітою і забезпечення автономії ЗВО: створення системи конструктивної управлінської взаємодії
МОН України, ЗВО та зовнішніх стейкхолдерів; розвиток автономії ЗВО; збалансування мережі ЗВО з
урахуванням галузевих і регіональних пріоритетів
та історичного надбання; фінансова стабілізація діяльності ЗВО; підтримка переміщених закладів вищої
освіти. Стратегічна ціль 4 — Інтеграція науки, освіти
та бізнесу для забезпечення економічного зростання країни: розвиток інноваційної екосистеми вищої освіти;
удосконалення фінансування та комерціалізації університетської науки; забезпечення фундаменталізації
та універсалізації освітньої підготовки через спільні
проєкти наукових і освітніх установ; впровадження
підходів SMART-спеціалізації та Індустрії 4.0 в освітні
програми. Стратегічна ціль 5 — Розвиток кадрового потенціалу ЗВО: підвищення статусу викладача в суспільстві; забезпечення можливостей та стимулювання
особистого професійного розвитку викладачів. Стратегічна ціль 6 — Розвиток системи безперервної освіти
та навчання протягом життя: впровадження концепції «Навчання протягом життя»; розбудова гнучкої системи освіти дорослих. Стратегічна ціль 7 — Інтеграція
у європейський і світовий освітній простір з урахуванням
національних інтересів: організаційне забезпечення
умов інтеграції у європейський та світовий науковоосвітній простір; інтернаціоналізація науково-освітнього процесу; активне залучення іноземних студентів
до навчання в Україні [2].
Аналіз змісту проєкту Стратегії розвитку вищої
освіти в Україні на 2021-2031 роки дає змогу зробити
таку загальну оцінку. Розробка Стратегії розвитку вищої освіти в Україні (далі Стратегія) є вкрай актуальним завданням, що випливає із надзвичайно важливої
ролі вищої освіти в прогресивному розвитку суспільства, а також із наявності тих значних проблем, що
існують у системі вищої освіти України і тривалий час
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не вирішуються, або вирішуються дуже повільно. Тому
можна стверджувати, що розроблений проєкт Стратегії є своєчасним і таким, який спрямований на забезпечення поступального соціально-економічного розвитку України і подолання освітнього, наукового й
технологічного відставання від розвинених країн світу.
У цьому документі принципи і завдання Стратегії
розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки значною мірою узгоджені з іншими державними стратегічними
документами і програмами, вони відповідають нормативно-правовим актам, що регулюють сферу освітньої
діяльності в цілому, в тому числі і вищої освіти.
Слід відзначити, що підготовлений проєкт Стратегії розроблено у відповідності до стандартів стратегування. В ньому є аналіз поточного стану системи вищої освіти, ідентифікація проблем розвитку вищої
освіти України, систематизація сучасних світових
трендів в освіті, SWOT-аналіз, визначення візії, місії, визначення стратегічних й операційних цілей та
завдань розвитку вищої освіти України, які спрямованні на вирішення існуючих проблем у вищій школі.
Запропоновані завдання сприятимуть удосконаленню
діяльності ВНЗ, забезпеченню якості і доступності вищої освіти для різних верств населення, поступовій інтеграції вищої освіти в європейський освітній простір.
Зміст проєкту Стратегії спрямований на вирішення
проблем і розвиток усіх напрямків діяльності вищої
школи як в умовах України, так і в міжнародних аспектах. Тобто, за формальними ознаками та змістом
представлений документ є достатньо конструктивним.
Однак він має упущення та слабкі місця: не визначено чітко мету самої Стратегії, механізм та програма реалізації розвитку вищої освіти на 20212031 роки відповідно до завдань Стратегії відсутні, а
етапи реалізації Стратегії в практичному плані маловірогідні. Крім того, на наш погляд, проєкт Стратегії
має низку окремих слабких позицій, які будуть обмежувати його роль у суттєвій модернізації української вищої школи у відповідності до потреб розвитку людського капіталу та сучасних трансформаційних процесів у суспільстві, перешкоджати модернізації самої вищої школи та її євроінтеграційному вектору розвитку.
Зауваження до змісту проєкту Стратегії. По-перше,
недостатньо приділяється уваги визначенню концептуальних засад ролі вищої освіти в сучасному суспільному
розвитку. Лише виходячи із сучасного розуміння ролі
вищої освіти можна визначати стратегію її розвитку.
Нині науковцями розроблено низку теорій, які обґрунтовують провідну роль вищої освіти в суспільному
прогресі, серед яких слід назвати: теорію потрійної спіралі Генрі Іцковича [11], яка обґрунтовує сучасну модель інноваційного розвитку як результат тісної взаємодії університетів, бізнесу і держави, при цьому саме
університети виступають каталізаторами прогресивних
змін, формуючи нові знання та об’єднуючи навкруг
себе інноваторів і реформаторів; теорію ендогенного
зростання Лукаса і Ромера [12], в якій вища освіта
і наука, що формують людський капітал, є основними
чинниками економічного зростання в сучасному світі;
теорія економіки знань, людського капіталу, інтелектуального капіталу — всі вони обґрунтовують провідну
роль вищої освіти та науки в системі інтелектуального,
інноваційного й культурного розвитку суспільства. Ці
теоретичні розробки вказують на особливу роль вищої
освіти — вона є не просто однією із компонент освітньої системи, яка забезпечує передачу знань і форму-
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вання професійних умінь, заклади вищої освіти призвані акумулювати світові досягнення науки, розвивати
і примножувати знання, збагачувати інтелектуальний
і креативний потенціал суспільства, бути осередками
прогресивних сил суспільства і, таким чином, виступати драйверами модернізаційних трансформацій країни. Це має бути відображено як в меті Стратегії, так і
в місії вищої освіти.
По-друге, виходячи із змісту цілей та завдань
проєкту Стратегії та кількості наданих пропозицій у
процесі підготовки проєкту, відчувається недостатнє
залучення до розробки даного документу основних
стейкхолдерів, передусім представників бізнесу — роботодавців, які формують ринок праці для випускників ВНЗ, та споживачів освітніх послуг — студентської
молоді. Аналіз змісту показує, що Стратегія недостатньо спрямована на активну взаємодію з бізнесом
та на диверсифікацію діяльності ВНЗ. Так, налагодженню взаємодії з роботодавцями присвячена операційна ціль 2.2 — Створення механізму співпраці між
системою вищої освіти та ринком праці та окремі
завдання стратегічної цілі 4 — Інтеграція науки, освіти
та бізнесу для забезпечення економічного зростання
країни. Однак вони в основному передбачають традиційні форми співпраці (узгодження освітніх програм,
залучення фахівців з виробництва до навчального процесу, стажування, практику тощо), які не забезпечують подолання значної дистанції між ВНЗ і реальним
сектором економіки. В операційній цілі 4.1 говориться
про створення навчально-науково-виробничих кластерів, однак на якій основі — не конкретизовано.
Слід відзначити, що в розвинених країнах в
останні десятиліття відбувається модернізація діяльності сучасних ВНЗ у напрямі перетворення їх на потужні
підприємницькі університети [13]. Відбувається диверсифікація функцій університетів, вони починають виступати активними учасниками економічних відносин, поступово розширюючи свої підприємницькі
функції і залучаючи значні фінансові ресурси. Підприємницька діяльність реалізується не лише у вигляді
додаткових платних курсів навчання, але й в наукових
дослідженнях та в інших напрямах договірного співробітництва з приватними підприємствами, в комерціалізації результатів наукових досліджень, розширенні спектра консалтингових послуг, створенні наукових парків, технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів при університетах. Це, з одного боку, посилює
зв’язки між ВНЗ і бізнес-організаціями, наближує
вищу школу до вирішення реальних проблем соціально-економічного і технологічного розвитку, а з іншого боку, формує комплекс дієвих інструментів розширення джерел фінансування та притоку інвестицій
до університету. Саме такий напрям модернізації вищої освіти вкрай необхідний для вишів України, які
стикаються з хронічним дефіцитом фінансових ресурсів.
По-третє, представлений проєкт Стратегії
майже повністю ігнорує споживача освітніх послуг —
студента. Студент — основний споживач освітніх послуг, — залишається об’єктом вузівської діяльності та
управління, і то — не основним. Безпосередньо споживачам освітніх послуг присвячено лише операційну
ціль 1.5 — Забезпечення доступності й інклюзивності
вищої освіти. Студент залишається пасивним об’єктом
навчання і управління, що суперечить завданню формування активного, відповідального, ініціативного,
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креативного фахівця і громадянина. На сучасному
етапі гостро стоїть завдання формування студентоорієнтованого освітнього середовища, в якому студент
є активним суб’єктом і співтворцем (co-creator) навчального процесу. Це передбачає: суттєве розширення автономії студента, надання права вибору; надання йому
можливостей для формування індивідуальної освітньої
траєкторії; перехід до таких форм і методів навчання,
які забезпечують активну взаємодію викладача і студента; створення умов для самореалізації його особистості; істотне підвищення відповідальності студента за планування власного навчання, освоєння
навчальних дисциплін та виконання навчального
плану, за взаємодію з педагогами та іншими учасниками освітнього процесу; забезпечення реального студентського самоврядування в діяльності вищих навчальних закладів. Один із домінуючих світових трендів
розвитку вищої школи — це персоналізація освіти під
індивіда, вона має бути врахована в стратегії.
По-четверте, в Стратегії недостатньо враховані
широкі можливості цифровізації університетів та інших
вищих закладів освіти щодо суттєвого вдосконалення
моделі вузівського навчання. Запровадження цифрових технологій дають можливість для кожного вузу робити систему підготовки більш адаптованішою до суспільних змін і практичнішою, більш всеохоплюючою
і багатовимірною, більш відкритою для світу. Тому
стратегія має націлювати діяльність ЗВО на впровадження моделей цифрового і гібридного навчання,
розробку програм навчання для груп населення будь
якого віку та місця проживання, що сприятиме безперервному розвитку людського капіталу особи упродовж всього життя.
По-п’яте, Стратегія недостатньо спрямована на
розвиток у вузах та у студентів інноваційності і підприємливості, що і забезпечує вищій школі роль потужного чинника інноваційного економічного розвитку. Викликає дивування таке ствердження в пояснювальній записці до Стратегії (пункт 8): «прогноз результатів Реалізація акта не матиме впливу на ринкове
середовище, … розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок
праці, рівень зайнятості населення … ». Не зрозуміло
тоді, для чого стратегія розвитку вищої школи взагалі,
якщо вона не буде впливати на найважливіші суспільні процеси. ВНЗ готують фахівців найвищого професійного рівня. Їх якість і структура підготовки, безумовно, матиме вплив і на ринкове середовище (якість
організації та управління бізнесом), і на ринок праці,
і на розвиток територіальних громад, в яких вони будуть працювати. Стратегічна ціль 2 — Забезпечення
збалансованості ринку праці фахівців з вищою освітою — саме передбачає удосконалення системи підготовки відповідно до потреб ринку праці. Запропоновані в рамках цієї цілі операційні цілі і завдання сприятимуть підвищенню рівня зайнятості та покращенню
ситуації на ринку праці, збереженню людського потенціалу України, однак ці завдання слід доповнити
і розширити.
По-шосте, Стратегія розвитку вищої освіти має
більше орієнтуватися на розвиток регіонів, саме цьому
аспекту в ній приділено недостатню увагу. Незважаючи
на те, що більшість ВНЗ підпорядкована Міносвіти,
77% університетів, академій та інститутів (216 закладів
з 281) здійснюють свою діяльність у регіонах. Вони переважно залучають на навчання молодь із регіону і їх
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випускники переважно орієнтуються на регіональні
ринки праці. Науково-дослідні підрозділи регіональних ВНЗ можуть активно включатися в дослідження
і вирішення регіональних проблем. Тому ВНЗ регіонів
виступають найважливішим суб’єктом регіонального
розвитку. Однак у стратегіях регіонального розвитку їх
діяльності не приділяється належної уваги, також і
в даному проєкті Стратегії не забезпечено посилання
участі вищих начальних закладів у вирішенні проблем
і забезпечені розвитку регіонів. Регіональним аспектам
присвячено операційну ціль 3.3 — Збалансування мережі ЗВО з урахуванням галузевих і регіональних пріоритетів та історичного надбання, де мова йде про раціональну структуризацію мережі ЗВО, що, як правило,
передбачає зменшення їх кількості. У межах впровадження підходів СМАРТ-спеціалізації (операційна
ціль 4.4) йдеться про інтеграцію ЗВО у регіональні
екосистеми та створення науково-бізнесових технологічних платформ на базі провідних ЗВО регіонів. Однак, для того щоб перетворити ВНЗ на активних
суб’єктів регіонального розвитку, цього недостатньо.
У Стратегії мають бути визначені напрями активної
співпраці ВНЗ з регіональними органами влади та їх
націленість на активну участь у вирішенні проблем регіонального розвитку.
Висновки та пропозиції з удосконалення змісту
проєкту Стратегії. Проведене дослідження свідчить,
що в Україні упродовж незалежності приділялася увага
розробці стратегічних підходів до розвитку освіти, в
тому числі вищої. Завдяки цьому відбувалися поступові процеси трансформації вищої школи та її наближення до європейських принципів освіти. Однак
зміни були надто повільними і не забезпечували динамічних перетворень у СВО відповідно до потреб сучасного людського й інноваційного розвитку, повноцінне
входження вітчизняної освітньої системи в європейський освітній простір та перетворення її на потужного суб’єкта суспільного прогресу.
На основі зробленої експертизи змісту проєкту
Стратегії розвитку вищої світи в Україні на 2021-2031
роки автором пропонуються такі доповнення та удосконалення до її змісту.
Сформулювати мету Стратегії таким чином:
мета Стратегії розвитку вищої світи в Україні полягає
в забезпеченні модернізації системи вищої освіти України у відповідності до сучасних світових трендів її
розвитку, потреб суспільства у формуванні людського
капіталу, відповідного сучасному технологічному розвитку, та завдань подолання негативних явищ у сфері
вищої освіти і перетворення вищих навчальних закладів на осередки прогресивного інноваційного розвитку.
Удосконалити визначення Місії вищої освіти —
сприяти сталому інноваційному розвитку України
шляхом перетворення ВНЗ на осередки сучасних
знань і новацій, які здійснюють підготовку сучасних
висококваліфікованих фахівців, розвивають і поширюють наукові знання, забезпечують формування
людського капіталу, розвиток інтелектуального, соціального та духовного потенціалу суспільства, готового
до викликів майбутнього.
Доповнити стратегічну ціль 3 — Покращення системи управління освітою і забезпечення автономії
ЗВО — таким положенням:
створити правові та організаційні засади для формування на базі окремих ВНЗ підприємницьких уні-
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верситетів, які здійснюють підприємницьку діяльність
у вигляді додаткових платних курсів навчання, проведення наукових дослідженнях та комерціалізації їх результатів на основі договірного співробітництва з приватними підприємствами, надання широкого спектру
консалтингових послуг за профілем своєї діяльності,
створенні наукових парків, технопарків, технополісів,
бізнес-інкубаторів спільно з іншими стейкхолдерами
на договірній основі.
У рамках стратегічної цілі 4 — Інтеграція науки,
освіти та бізнесу для забезпечення економічного зростання країни — посилити спрямованість діяльності регіональних ВНЗ на участь в інноваційному розвитку регіонів. Доцільно сформулювати окрему операційну
ціль — Забезпечення активної інтеграції ЗВО у регіональні інноваційні екосистеми. До завдань даної операційної цілі, крім тих, які в проєкті стосуються взаємодії на регіональному рівні, доцільно включити такі:
до складу Наглядових рад ВНЗ залучати представників органів регіональної влади та регіональних
бізнес-організацій;
забезпечити координацію основних видів діяльності ВНЗ (підготовка кадрів та науково-дослідна робота) з основними цілями та завданнями, визначеними стратегічними і програмними документами розвитку регіону;
стимулювати участь викладачі ВНЗ у розробці регіональних стратегій і програм, у виконанні регіональних замовлень;
сприяти створенню регіональних освітньо-науково-бізнесових кластерів, технологічних платформ та
інших форматів співпраці вузів і бізнес-організацій
для вирішення конкретних проблем.
Доцільно перелік цілей доповнити такою стратегічною ціллю: Створення у ВНЗ студентоорієнтованого освітнього середовища, спрямованого на формування студента, як активного і відповідального суб’єкта
освітнього процесу. Перелік завдань цієї цілі міг би
включати таке:
забезпечення суттєвого розширення автономії
студента, надання права вибору дисциплін та викладачів;
надання можливостей студенту у формуванні індивідуальної освітньої траєкторії, не прив’язаної
жорстко до термінів навчання в межах семестрів;
розробка правових та організаційних засад, що
забезпечують істотне підвищення відповідальності
студента за планування власного навчання, освоєння
навчальних дисциплін та виконання навчального
плану, за взаємодію з педагогами та іншими учасниками освітнього процесу;
запровадження сучасних форм і методів навчання, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладача і студента, ефективне освоєння знань та формування навиків безперервної самоосвіти;
широке залучення студентів до різноманітних
форм наукової та інших видів творчості, створення
умов для розвитку і реалізації їх особистостей у період
вузівського навчання;
широке залучення студента до різноманітних
форм студентського управління, забезпечення реального студентського самоврядування в діяльності вищих навчальних закладів.
Слід розробити і запровадити комплекс організаційних, інформаційних, навчально-методичних заходів із розширення доступу до вітчизняних закладів ви-
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щої освіти та стимулювання залучення до неї широких
прошарків населення України та з інших країн, в тому
числі осіб старшого віку, для актуалізації їх кваліфікаційного рівня і підвищення конкурентоспроможності
на сучасному ринку праці, що динамічно змінюється.

14. Україна в Програмі ЄС Еразмус+ 20142020 рр. URL: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novy
ny-i-baza-proektiv.html.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Соціально-економічний
розвиток суспільства, негативна демографічна ситуація, що спостерігається в багатьох країнах світу, стали
передумовами того, що соціальне забезпечення нині є
невід’ємним складником державної соціальної політики. Соціальний захист завжди займав і займає одне
з ключових місць у житті суспільства, держави, а також окремої людини. Система надання соціальних послуг населенню є доволі ускладненою підсистемою цілісної системи органів державного управління, де центральним органом є Міністерство соціальної політики
України, яке повинно забезпечувати формування та
реалізацію державної політики у сфері соціального захисту громадян країни. Державна політика має бути
побудована так, щоб концентрувати зусилля органів
державної влади на розв'язання протиріч і усунення
невідповідностей між фактичними потребами населення в соціальному захисті і соціальних послугах та
реальними можливостями держави в задоволенні конституційних соціальних прав громадян. Таким чином,
важливого значення набуває фінансова спроможність
системи соціального захисту населення, яка формується в конкретних економічних умовах, а отже, і розуміння соціального захисту як системи фінансових
відносин.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед
вагомих досліджень зарубіжних вчених у сфері фінансового забезпечення соціального захисту населення
слід назвати праці: У. Беверіджа, Ш. Бланкарта,
Дж. Бьюкенена, Ф. Вагнера, Л. Вальраса, Т. Ганслі,
Дж.М. Кейнса, Ф. Лассаля, Г. МакТаггарта, А. Маршала, Т. Мальтуса, Дж. С. Мілля, Р. Оуена, В. Парето,
В. Петті, П. Самуельсона, А. Сміта, Дж. Стігліца та
інших. Реалізація політики соціального захисту на сучасному етапі знайшла відображення в наукових працях Н. Борецької, О. Грішнової, І. Каленюка, М. Кравченко, О. Мельника, Л. Шевченко та В. Якубенко.
Віддаючи належне результатам наукових досліджень
вітчизняних науковців, варто зазначити, що частка
проблем теоретичного та методологічного характеру
щодо утворення джерел фінансування статей соціальних виплат залишаються відкритими, а здобутки науковців у дослідженні даної сфери не є достатньо комплексними.
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Метою статті є розкриття особливостей фінансового забезпечення та управління системою соціального захисту населення України в умовах ринкової
економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. В українському суспільстві завжди існували форми прояву
соціальної підтримки, але поняття «соціальний захист» почало вживатися на етапі формування ринкової
форми економічної організації, коли з'явилась необхідність нейтралізації надмірної диференціації у розподілі доходів, фінансового забезпечення соціальних
гарантій з метою послаблення соціальної напруги, недопущення соціальних конфліктів і потрясінь у суспільстві та створення соціальних амортизаторів ринкових ризиків. Соціальний захист населення розглядають із різних позицій. По-перше, як політику держави,
спрямовану на забезпечення соціальних, економічних,
політичних та інших прав і гарантій людини. На думку
Н. Борецької, «соціальний захист — це система соціальних та економічних прав та гарантій, що закріплюються державою і реалізуються її соціальною політикою на основі механізмів забезпечення життєвого
рівня, достатнього для відтворення та розвитку особистості на всіх етапах життєдіяльності людини» [1,
с. 84]. Це визначення враховує гарантовані державою
соціальні та економічні права та вказує мету цих гарантій — забезпечення достатнього життєвого рівня
для розвитку особистості. М. Денисов визначає соціальний захист як політику держави щодо забезпечення
конституційних прав і мінімальних гарантій людині
незалежно від її місця проживання, національності,
статі і віку [2, с. 67].
Варто погодитись з думкою вітчизняної вченої
В. Москаленко, яка у своєму досліджені сутності соціального захисту зазначає, що «"соціальний захист", на
відміну від "соціального забезпечення", передбачає гарантії щодо охорони праці, здоров’я, навколишнього
природного середовища, оплати праці та інші заходи,
необхідні для нормальної життєдіяльності людини й
функціонування держави. "Соціальне забезпечення" у
порівнянні із "соціальним захистом" є вужчим поняттям і означає практику виплати пенсій, соціальної допомоги, соціального догляду. Відповідно до міжнародних стандартів соціальне забезпечення включає також право на медичну допомогу, медичне страху-
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вання, державну підтримку сім’ї, материнства й дитинства, утримання і виховання за державні кошти
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» [3, с. 42].
Система соціального захисту — це сукупність правових, економічних та соціальних заходів, гарантованих Конституцією України, щодо створення та забезпечення здорового соціально-економічного мікроклімату для життя та розвитку як економічно активної
частини населення, так і тих, хто опинився у складних
життєвих обставинах, гарантуючи обом групам соціальну безпеку (розвиток без війни і тероризму), соціальні зобов'язання, котрі ґрунтуються на соціальній
справедливості й рівності прав. Структура системи
соцзахисту населення є розгалуженою, широкоохоплюючою, при цьому з урахуванням і державного,
і приватного механізмів, варто виокремлювати три головні складові системи: 1) соціальне страхування;
2) соціальну допомогу; 3) соціальні гарантії [4, с. 66].
Оскільки об’єктами та суб’єктами соціальної політики виступають з однієї сторони державні інститути, а з іншої — населення країни, то доцільно розглядати комплексну систему соціального захисту як
державний інститут опіки найменш захищеного про-

шарку населення (рис. 1). Через складну ієрархію інститутів соціального захисту населення дуже важко
прослідити за джерелами фінансування соціальних
статей витрат як на державному, так і на місцевих (територіальних) рівнях. Згідно статистичних показників
соціальна сфера в Україні є недофінансованою через
відсутність належного бюджетного фінансування. В
країнах Європи захищеними статтями видатків держбюджетів є видатки соціального характеру. Найбільш
питому вагу в європейських бюджетах займають видатки на соціальні потреби. Уряду України необхідно
встановити державні мінімальні стандарти, які повинні зафіксувати межу показників якості та обсягу
надання соціальних послуг населенню нижче якої
вони не повинні опускатися. Світовій практиці також
непритаманні стратегії відміни або скорочення конкретних соціальних програм у випадку їхніх державних
недофінансувань, що досить часто реалізуються в Україні. Оскільки соціальний сектор включає в себе політику щодо рівня зайнятості, безробіття, а також охорони здоров’я, освіти і науки, то соціальні програми
повинні бути не тільки захищені урядом країни, але й
переглядатися та збільшуватися за умов зростання
бюджетних доходів [5].

Рис. 1. Система соціального захисту населення
(складено авторами на основі джерела [6])
Основними причинами недофінансування соціальної сфери являються не тільки нестача державних
фінансів та дефіцити місцевих бюджетів, але й те, що
не розробляються нові нетрадиційні для економіки
країни — недержавні кошти, такі як створення соціальних фондів та залучення приватного бізнесу. Фінансове забезпечення соціальної сфери розглядається як
комплексна підсистема фінансово-кредитного механізму, методу покриття витрат, методу фінансового
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впливу на соціально-економічні процеси та сукупність
грошових фондів (рис. 2). Під фінансовим забезпеченням соціальної сфери розуміють цілісну систему організації фінансових відносин, які включають відповідні
форми, методи та інструменти їх реалізації, в процесі
мобілізації та розподілу фінансових ресурсів з метою
створення умов для ефективного функціонування соціальної сфери в Україні на основі вирішення відпо-
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відних завдань, зумовлених соціальними функціями
держави [7].
Фінансовий механізм реалізації соціального захисту населення передбачає формування джерел фінансових ресурсів, що направляються на виконання
відповідних програм і заходів, а також обґрунтований
вибір методів, форм та важелів їх використання. У
ринковій економіці соціальний захист населення реалізується за допомогою фінансових ресурсів усіх економічних агентів: домашніх господарств, суб'єктів
господарювання і держави. Незважаючи на доволі диверсифіковану структуру джерел фінансування соціального захисту населення, головну роль серед них все
ж відіграють кошти, акумульовані у централізованих
і децентралізованих фондах фінансових ресурсів держави. Поряд зі коштами бюджетів усіх рівнів, важливим джерелом фінансування соціального захисту насе-

лення виступають кошти соціального страхування, в
першу чергу Пенсійного фонду України. За рахунок
коштів системи соціального страхування формується
добробут більшості громадян після завершення ними
активної трудової діяльності, а також у випадку реалізації соціальних ризиків, що призвели до тимчасової
чи постійної втрати працездатності. З рис. 2 видно, що
система фінансування соціальної сфери складається з
бюджетних та позабюджетних коштів. Позабюджетне
фінансування здійснюється за рахунок самофінансування, мобілізації коштів з інших джерел фінансування та кредитування. В Україні найменш поширеною практикою є формування інших джерел для фінансування соціальної сфери, які включають спонсорські кошти, фінансування з державних цільових фондів, а також надходження від громадських та благодійних фондів.

Рис. 2. Система фінансового забезпечення соціальної сфери
(вдосконалено авторами на основі джерела [7])
Встановивши структуру та джерела фінансового
забезпечення соціальної сфери, доцільно провести
аналіз обсягів та динаміки фінансових ресурсів, котрі
призначені для її фінансування. Наявну в Україні ситуацію з державним фінансуванням соціальної сфери
наочно показано на рис. 3.
Видатки на сферу соціального захисту та соціального забезпечення можна знайти практично в кожній
із видаткових статей бюджету відповідно до функціональної класифікації видатків. Наприклад, видатки за
статтею "Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді" фактично належать до
видатків на сферу соціального захисту та соціального
забезпечення, проте формально вони обліковуються за
видатковою статтею бюджету "Загальнодержавні видатки". Ще одним прикладом є стаття "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів", за якою фінансуються державні програми оздоровлення ветеранів війни, інвалідів, громадян, постраждалих унаслідок
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Чорнобильської катастрофи, дітей і молоді та ін. Однак ці видатки належать до видаткової статті "Охорона
здоров'я", хоча, зважаючи на цільові групи, більш доцільно було б відносити їх до видатків на соціальний
захист та соціальне забезпечення. Таким чином, реальний обсяг видатків на сферу соціального захисту та
соціального забезпечення значно перевищує ту їхню
частину, що проходить у зведеному бюджеті України
за видатковою статтею "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Щоб побачити реальний обсяг
видатків на сферу соціального захисту та соціального
забезпечення в Україні, необхідно визначити ті з них,
які на практиці фінансуються за рахунок інших видаткових статей бюджету, але фактично спрямовуються на вирішення окремих питань у сфері соціального захисту та соціального забезпечення.
Для того щоб провести коректне порівняння видатків на сферу соціального захисту та соціального забезпечення, які здійснює Україна, з аналогічними показниками розвинутих країн, наприклад країн-членів
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Рис. 3. Напрями бюджетного фінансування соціальної сфери протягом 2010-2017 рр., млн грн
на місцевому рівні (сформовано авторами на основі джерела [8])
Організації економічного співробітництва і розвитку
(ОЕСР), передусім необхідно підрахувати загальний
обсяг відповідних видатків в Україні. Цей розрахунок
має включати видатки, що обліковуються за видатковою статтею "Соціальний захист та соціальне забезпечення", іншими видатковими статтями бюджету, а
також видатки державних цільових позабюджетних
фондів. Інші видаткові статті бюджету включають видатки на охорону здоров'я та видатки на програми
житлового будівництва і забезпечення житлом, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів. Видатки, що здійснюються за рахунок державних
цільових позабюджетних фондів, включають видатки
загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності,
на випадок безробіття та від нещасних випадків на виробництві.
Щоб визначити, які видатки дійсно належать до
сфери соціального захисту та соціального забезпечення, можна використати систему класифікації соціальних видатків, що застосовується ОЕСР. База даних
ОЕСР згруповує видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за такими дев'ятьма категоріями:
піклування про літніх людей — звичайні пенсії, пенсії
особам, що достроково пішли у відставку, допомога на
дому та послуги за місцем проживання; піклування
про членів сімей військовослужбовців та постраждалих
у катастрофах — пенсії та допомога на поховання; допомога у разі недієздатності та тимчасової непрацездатності — послуги з догляду, допомога у разі недієздатності, допомога постраждалим від аварії на робочому місці та допомога у разі нещасних випадків, виплати у зв'язку з непрацездатністю працівників; охорона здоров'я — видатки на лікування у стаціонарних
медичних закладах та амбулаторне лікування, оплата
медичних препаратів та виплати на превентивне лікування; сім'я та діти — допомога на дитину та пільгові
кредити, допомога по догляду за дитиною, допомога
при вагітності та пологах, допомога одиноким батькам; діяльність щодо розвитку ринку праці — послуги
з працевлаштування, фінансування освітніх заходів
для молоді та заходів із працевлаштування для непрацездатних; соціальна підтримка в разі безробіття — до-
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помога у разі безробіття, компенсації у разі звільнення, компенсації за дострокове звільнення, пов'язане з кон'юнктурою ринку; забезпечення житлом —
грошова допомога на купівлю та найм житла; інші заходи соціального захисту — грошова допомога, яку не
можна віднести до інших категорій, призначена малозабезпеченим верствам населення (наприклад, допомога на придбання продуктів харчування чи одягу, поширена в деяких країнах, які не є членами ОЕСР), а
також інші соціальні послуги та заходи соціального захисту [9].
З урахуванням цієї класифікації в Україні реальний обсяг видатків на сферу соціального захисту та соціального забезпечення буде складатися із загальної суми фактичних видатків державного і місцевих
бюджетів на соціальний захист та соціальне забезпечення, охорону здоров'я, забезпечення житлом окремих категорій громадян (вони проходять за іншими
статями функціональної класифікації видатків) та видатків державних цільових позабюджетних фондів.
Обсяг таких видатків зведеного бюджету та цільових
позабюджетних фондів у 2017 р. в Україні становив
276 млрд грн, або 29% ВВП (табл. 1).
Для порівняння: обсяг видатків, які безпосередньо обраховуються за бюджетною функцією "Соціальний захист та соціальне забезпечення", у бюджеті
2017 р. становив лише 74 млрд грн, або 7,8% ВВП.
Згідно з даними Міністерства соціальної політики України, загальний обсяг видатків на сферу соціального
захисту та соціального забезпечення в Україні є доволі
значним навіть порівняно з розвиненими країнами. За
показником "Соціальні видатки у відсотках до ВВП"
Україну в 2017 р. випереджали лише Швеція та Франція. Соціальний захист та соціальне забезпечення в
Україні здійснюється шляхом призначення пільг, здійснення соціальних та компенсаційних виплат, а також
надання соціальних послуг (здебільшого державними
або комунальними закладами системи соціального захисту). Зовсім незначна частка цих соціальних послуг
надається недержавними організаціями та установами,
які працюють за рахунок грантів, наданих місцевими
бюджетами як фінансування діяльності з надання соціальних послуг.
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Таблиця 1
Динаміка зростання різних категорій видатків на сферу соціального захисту
та соціального забезпечення, млрд грн (сформовано авторами на основі джерела [10])
Роки
Категорії видатків
2012
2013
2014
2015
2016
Соціальний захист і соціальне забезпечення
13
19
40
41
47
Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
2
2
3
3
4
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
1
2
2
2
3
Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності
3
3
5
7
5
Пенсійний фонд України
25
39
64
74
100
Охорона здоров’я
10
12
15
20
23
Забезпечення житлом
4
4
4
4
5
Соціальні видатки, всього
57
82
133
152
187
ВВП, всього
267
345
441
527
713
До ВВП, %
21%
24%
30%
29%
26%
Усі заходи соціального захисту можуть здійснюватися у формі як грошових, так і натуральних трансфертів. Кошти, що виділяються з бюджету як капітальні трансферти, завжди мають цільове призначення.
Таким чином, проведений аналіз підтверджує, що
трансферти у грошовій формі становлять найбільшу
частку всіх трансфертів населенню в Україні (табл. 2).
Соціальні потреби найбільш незахищених прошарків населення задовольняються недостатньою мі-

2017
74
5
4
7
148
34
5
276
951
29%

рою. Високий рівень бідності в Україні, особливо серед сімей із дітьми або непрацездатними особами працездатного віку та сімей, де один із членів має інвалідність, свідчить про недостатню ефективність підтримки найбільш соціально незахищених категорій
населення. Оскільки традиційно наука розглядає проблеми соціального захисту як проблеми регулювання
матеріального добробуту населення, то одним із основних завдань соціального захисту є боротьба з бідністю [11, с. 82].

Таблиця 2
Трансферти населенню у грошовій та натуральній формах у зведеному бюджеті України, млрд грн
(сформовано авторами на основі джерела [10])
Роки
Трансферти населенню
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Трансферти у грошовій формі
7,50
13,14
33,15
32,97
32,50
46,50
Виплата пенсій і допомоги
6,93
12,24
32,64
32,41
31,90
45,51
Стипендії
0,57
0,90
0,52
0,56
0,60
0,99
Трансферти у натуральній формі
3,89
4,23
5,85
6,38
10,50
25,13
Інші поточні трансферти населенню, включаючи пільги
3,82
4,18
5,77
6,29
10,50
24,91
Капітальні трансферти
0,07
0,05
0,08
0,09
0,23
Рівень бідності (за критерієм витрат нижче фактичного прожиткового мінімуму) за попередніми прогнозними даними Міністерства соціальної політики у
2020 р. зростає до 45%, що на 6,5% вище значення
2019 р., при цьому протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід із кризи: рівень
бідності за абсолютним критерієм (витрати нижче
фактичного прожиткового мінімуму) знизився з 58,6%
у 2016 р. до 43,2% у 2018 р. Крім того, в Мінсоцполітики визнають, що пандемія COVID-19 внесла корективи до показників соціально-економічного розвитку
країни в 2020 р. З 1 липня 2020 р. встановлюються нові
розміри прожиткового мінімуму: на одну особу на місяць він становитиме 2118 грн (узагальнений показник), тоді як з 1 січня було 2027 грн [12]. Дослідження
диференціації життєвого рівня населення (рис. 4) за
даними Державної служби статистики України [10]
показав, що після 2014 р. спостерігається різке зростання нерівності у доходах на фоні росту бідності
значною часткою населення, наприклад, у 2019 р. доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених у 3,5 раза.
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Серед основних проблем у сфері соціального захисту населення України, які вимагають негайного вирішення, можна виділити такі: надзвичайно високий
рівень участі держави у сфері соціального захисту,
надзвичайно слабка участь в її функціонуванні населення; надзвичайно стрімке зростання вартості послуг, які надають заклади охорони здоров'я, освіти,
культури, що не відповідає їхній якості; неефективність бюджетного управління наявними фінансовими
ресурсами як головними розпорядниками, так і окремими соціальними установами; недостатність коштів
для фінансування заходів у сфері соціального захисту
населення. Фінансове забезпечення соціального захисту також слід аналізувати з точки зору досягнення
його цілей. Слід відзначити, що кожна окрема соціальна програма передбачає досягнення своїх конкретних цілей, що дає змогу оцінити ефективність їх фінансування не лише в цілому по країні, а й по окремих
регіонах. Водночас всі цілі окремих соціальних програм передбачають досягнення основних цілей системи соціального захисту населення: зменшення рівня
бідності, зростання доходів населення, скорочення нерівності та підвищення тривалості життя.
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Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими
законодавчо встановленого прожиткового мінімуму
Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими
фактичного прожиткового мінімуму

Рис. 4. Динаміка кількості населення із середньодушовими еквівалентними загальними
доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму
(складено авторами на основі джерела [10])
Однією із вагомих перешкод на шляху ефективного управління в нашій країні системою соціального
захисту є недостатній рівень її фінансового забезпечення у поєднанні з нераціональним плануванням,
розподілом і неефективним використанням наявних
фінансових ресурсів. Дані офіційної статистики засвідчують існування в останні десятиліття стійкої, яскраво вираженої тенденції бюджетного фінансування
видатків соціального спрямування за залишковим
принципом з одночасним щорічним зниженням їх
частки як у структурі видатків зведеного бюджету України, так і у ВВП. Це суперечить положенням Конституції, яка проголошує соціальну спрямованість
економіки нашої держави, головним обов’язком якої
є утвердження та забезпечення прав і свобод людини
як найвищої соціальної цінності. У зв’язку з цим важливим загальнодержавним завданням стає пошук
ефективних механізмів планування та здійснення соціальних видатків з урахуванням передового зарубіжного досвіду, що дало б змогу повною мірою реалізувати пріоритети соціальної політики.
Висновки. Отже, соціальний захист — це багаторівнева система економічних, соціальних та правових
відносин з управління соціальними ризиками суспільства для ліквідації їх небажаних наслідків та забезпечення належного рівня життя. Система соціального
захисту об’єднує такі елементи: соціальне забезпечення, соціальну допомогу окремим категоріям населення, соціальне страхування. Державні механізми
здійснення соціального захисту стосуються не лише
найменш забезпечених категорій громадян, а охоплюють населення загалом, бо головне призначення соціального захисту є надання кожному члену суспільства,
незалежно від соціального походження, національної
або расової приналежності, можливості вільно розвиватися, реалізувати свої здібності, що потребує створення дієвої та ефективної системи фінансового забезпечення соціального захисту населення. Крім того,
важливого значення під час створення ефективної системи соціального захисту має розподіл населення на
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соціальні групи за вагомістю отримання благ і можливістю приймати участь у суспільно-корисній діяльності.
Основними напрямами вдосконалення механізму
фінансового забезпечення соціальної сфери повинні
стати: посилення відповідальності за нецільове використання коштів; оптимальне розмежування повноважень щодо здійснення видатків між органами влади
всіх рівнів; залучення неурядових організацій до надання соціальних послуг із метою підвищення їх
якості тощо. Лише комплексне впровадження окреслених заходів дозволить досягти підвищення ефективності фінансування соціальної сфери та поліпшення
якості життя населення як основної мети реалізації соціально-економічної політики держави.
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТАВКИ LTL ВАНТАЖІВ З ТОЧКИ ЗОРУ
ЕКОНОМІЧНИХ, ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ
Постановка проблеми. На сьогодні транспортнологістичний комплекс України не дозволяє ефективно
забезпечити внутрішні, транзитні та експортно-імпортні
вантажопотоки та потребує організаційного, структурного, технологічного, технічного, правового, інтелектуально-інноваційного та інформаційного вдосконалення.
У цьому сенсі слід звернути особливу увагу на
найбільш мобільний та універсальний вид транспорту
для здійснення вантажних перевезень — автомобільний. Нераціональна організація автомобільних перевезень знижує ефективність доставки вантажів в міжміському і міжнародному сполученні, погіршує використання рухомого складу транспорту, призводить до
нераціонального простою автотранспорту, різкого погіршення екології і стану дорожньої мережі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно [3]
одним з основних напрямків покращення якості надання транспортних послуг є наближення рівня їх надання та розвитку інфраструктури до європейських
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до 2020
року

до 2030
року
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стандартів, підвищення рівня безпеки та зменшення
негативного впливу на навколишнє природне середовище. Одним із завдань Національної транспортної
стратегії України на період до 2030 року є зменшення
сумарного обсягу викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від пересувних джерел, умовно
приведеного до оксиду вуглецю з урахуванням відносної агресивності основних забруднювачів, до 70 відсотків (від рівня 2015 р.). Такий сміливий план неможливий не лише без впровадження екологічно чистіших транспортних засобів, але й без розробки раціональних технологій доставки вантажів.
Європейські стратегічні плани у логістичній галузі є ще амбітнішими. Згідно з ключовими напрямами досліджень і розвитку у галузі логістики, які затверджені у планах ЄС до 2050 р. [4], розвинені країни
значну увагу приділяють не лише економічним, але й
соціально-екологічним аспектам логістичної галузі
(табл. 1).

Таблиця 1
Ключові етапи і напрями досліджень у галузі логістики в ЄС до 2050 р.
Сектор ALICE
Інформаційні сисГлобальна
Стійкі, безпечні і
Коридори, вузлові
теми для взаємоМіська
координація логінадійні ланцюги
центри (хаби) та
пов'язаної логіслогістика
стичних мереж і
поставок
синхромодальність
тики
співпраця
Можливість взаєГоризонтальна
Вузлові центри і ме- Повне вирівнюВизначення та
співпраця
режева інтеграція
вання економіч- модії між мереоцінка нових
них, екологічних, жами та ІТможливостей і
соціальних цілей програмами для
бізнес-моделей
логістики
та безпеки
Ефективні та
Інтеграція вироб- Інноваційний дизайн Комплексне й ін- Повна видимість
по всьому лантегроване прийавтоматизовані
ничої логістики ланцюга поставок і
цюгу поставок
системи розподілу
синхромодальна інте- няття рішень у
всьому ланцюгу
грація послуг
поставок
Безпечні та наПовністю функСтійка і комплек- Відкриті мережі Синхромодальні
послуги від дверей до дійні ланцюги по- ціонуючі відкриті
сна міська логіс- поставок
дверей
ставок для цирку- логістичні мережі
тика в системі
лярної економіки
міської мобільності

до 2050
року
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Відповідно, зростає роль комплексного розгляду
логістичних рішень; раціональність більше не розглядається тільки в економічних величинах (витрати,
прибутки, термін окупності тощо), але й з точки зору
впливу на навколишнє соціально-природне середовище (шкідливі викиди, ДТП, дорожні затори, шум
тощо).
Автори статті [9], розглядаючи різні логістичні
системи у контексті їх стійкості, користувались трьома
критеріями — часом транспортування, обсягом викидів парникових газів та часом виконання замовлення.
У роботі [6] за допомогою імітаційного моделювання автори порівнюють економічні та екологічні параметри перевезень, звертаючи увагу на вплив схеми
логістичної системи на екологічні параметри довкілля.
Моделюванню системи цінностей еколанцюга
постачань як домінанта транспортно-логістичних
кластерів присвячено роботу [10].
Перспективи гнучкого логістичного обслуговування споживачів в авіаційних вантажних перевезеннях з необхідністю автоматизації своєї роботи компаній — посередників автомобільного транспорту висвітлені в статті [11].
У роботі [13] авторами представлена прогнозна
оцінка показників, що характеризують розвиток регіональної транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району з використанням
економіко-математичного інструментарію, і на цій основі визначено тенденції її функціонування.
Автори [14] вважають, що ефективне обслуговування споживачів, управління і координація роботи
численних транспортних, торговельних, експедиторських, вантажопереробних підприємств, фірм-виробників і постачальників продукції в цілому неможливі
без створення регіональної макрологістичної системи.
Координуючий та інтегруючий потенціал цієї системи
повинен бути спрямований на вирішення соціальноекономічних завдань розвитку, підвищення ефективності обслуговування споживачів за рахунок високої
якості транспортно-логістичних послуг, наближення
до світових стандартів, впровадження сучасних логістичних технологій управління регіональними матеріальними і супутніми їм інформаційними і фінансовими потоками. У якості такої макрологістичної системи може бути саме мережа консолідаційних центрів
з можливістю приєднання інших логістичних функцій
для більш повного та всеохоплюючого забезпечення
бізнесу, населення та державних органів логістичними
послугами.
Аналізу динаміки обсягу транспортних послуг в
Україні та їхньої структури, а також виявленню чинників, що формують тенденції розвитку транспортнологістичної сфери присвячено роботу О. Трифонової
та Н. Трушкіної [21].
Автори [18] наводять економічні та екологічні переваги консолідованої технології перевезень вантажів
автотранспортом, а також дають максимально повну
класифікацію можливих схем доставки LTL вантажів.
Економічні переваги консолідації вантажів визнають автори [12]. За їх думкою, консолідація дозволяє більш ефективно використовувати перевізні характеристики транспортного засобу та знизити загальні витрати на перевезення.
Економічним витратам при перевезенні дрібних
партій вантажів присвячена стаття [24]. Основним
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критерієм ефективності Н. Шраменко прийняла питомі витрати на розвезення вантажів дрібними партіями по сформованим маршрутам за добу. Автором також запропоновано програмне забезпечення «Формування раціональних розвізних (збірних) маршрутів»
[25].
Екологічні переваги консолідованої технології
перевезень частково визначені у праці [14]: можливість зменшення шкідливого впливу автотранспорту
на навколишнє середовище за рахунок раціонального
регулювання регіональних матеріально-транспортних
потоків, оптимальної маршрутизації перевезень, раціонального вибору видів рухомого складу та технології перевезень відповідно до міжнародних стандартів.
Іншим критерієм оптимальності, а саме — часом
перевезення, керувалися автори статті [16] під час
оцінки доцільності термінальної схеми перевезень (основною функцією термінальної схеми є консолідація
та розконсолідація партій вантажів, що дозволяє їх називати консолідаційними центрами). Хоча ми вважаємо, що час перевезення варто використовувати не у
якості критерія ефективності, а у якості обмежуючого
фактору, наприклад, при перевезенні швидкопсувної
продукції або при потребі термінової доставки.
Автори роботи [20] розширюють розуміння логістичних центрів, до яких можна віднести й консолідаційні центри, відзначаючи, що в сучасних умовах
розширення торговельно-економічних та інтернаціоналізації транспортних, товарних, сервісних та інформаційних потоків транспортні комплекси і транспортно-логістичні центри є не тільки центрами концентрації вантажопотоків, але й за своїм функціональним призначенням виступають центрами концентрації
бізнесу та інтеграції компаній-виробників, перевізників, експедиторів, торгових посередників, банківських
структур та інших напрямів діяльності, являючись
свого роду стратегічними точками зростання економіки держави — учасником глобальних транспортнологістичних систем. Хоча основним об’єктом дослідження авторів є мультимодальні логістичні центри, проте принцип інтегратора та комплексного раціоналізатора вантажних потоків може бути з успіхом
застосований і до суто консолідаційних центрів автомобільних вантажних перевезень.
Окремо слід зупинитися на внутрішньоміських
консолідаційних центрах. Питанню міської консолідації вантажів присвячені, зокрема, роботи [8; 19]. Слід
зауважити, що в умовах міста соціальні та екологічні
витрати від доставки вантажів є домінуючими над економічними. Тенденції, що спостерігаються в усіх розвинених країнах світу, дозволяють казати про посилення заборон щодо проїзду, паркування, розвантаження та завантаження у межах міста, особливо — у
центральних районах з великою щільністю забудови.
Збільшується кількість пішохідних зон, де взагалі заборонений рух транспорту, окрім велосипедного, та,
подекуди, мотоциклетного. Відповідно, проїзд середньо- та великовагових автотранспортних засобів у
місті стає все більш проблематичним, що вимагає шукати інші шляхи для логістики останньої милі, зокрема, через консолідаційні центри різних рівнів [7].
Метою статті є синтез компонентів економічних,
екологічних та соціальних витрат при перевезенні LTL
вантажів автомобільним транспортом з можливістю їх
консолідації.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

САВЧЕНКО Л. В., ГРИЦЕНКО С. І.
Викладення основного матеріалу дослідження
1. Термінологія організації перевезень LTL вантажів
Розглянемо термінологію, що супроводжує LTL
вантажі та процес їх доставки.
Найбільш уживаним синонімом LTL вантажу є
термін «збірний вантаж». Згідно [15], збірним називається вантаж, який відповідає таким умовам:
— повинен бути меншим за вагою, ніж максимально допустима вага вантажу для перевезення даної
вантажної одиниці (наприклад, морському контейнері, кузові вантажного автомобіля, контейнері тощо);
— повинен бути меншим за обсягом, ніж максимально допустимий обсяг вантажу для перевезення даної вантажної одиниці;
— повинен перевозитися в даній вантажній одиниці разом з іншими вантажами.
У процесі транспортування збірний вантаж проходить декілька етапів консолідації (укрупнення вантажної партії) і розконсолідації (відповідно, пропорційне зменшення і «дроблення» вантажної партії).
Консолідація/розконсолідація вантажів може відбуватися як на локальних ТЛЦ (рівня району, міста чи області), так і на регіональних ТЛЦ і на міжнародних
ТЛЦ (транспортно-логістичні центри, між якими здійснюється основне міжнародне перевезення).
Вважаємо, що термін LTL (з англ. — менше ніж
вантажомісткість вантажівки) є більш точним для
позначення вантажів, які можуть перевозитися за допомогою консолідаційної технології. Термін «збірний
вантаж» більше передає кінцевий результат підготовки
вантажу до перевезення, а саме — збір транспортної
партії з декількох LTL вантажів. Крім того, у термінології вантажів, що можуть перевозитися з консолідацією, може використовуватись поняття «дрібний вантаж» або «дрібна партія вантажу», «дрібна відправка»,
«дрібна партія». Згідно з [2], дрібною відправкою вважається партія вантажу, що пред'являється за однією накладною, для перевезення якої не потрібен окремий
вагон (контейнер). Отже, термін «дрібна відправка»
зустрічається зазвичай у залізничних перевезеннях.
Проте деякі автори розширюють це поняття до усіх
транспортних засобів. Наприклад, Д. Шматко [23]
вважає дрібною відправкою партію вантажу масою до
5 тон включно, що оформлена однією товарно-транспортною накладною і під перевезення якої не потрібно окремого транспортного засобу. Деякі автори
перевезення невеликих партій вантажів називаються
малопартіонними або дрібнопартіонними. Особливістю
цих перевезень у міжміському повідомленні є їхнє
здійснення переважно через спеціальні пункти нагромадження вантажів (станції, порти), де відправлення
(дрібні чи контейнери) комплектуються в партії по напрямках. Автори статті [17] до дрібнопартійних перевезень відносять перевезення партій вантажів, розмір
яких менше вантажопідйомності найбільш ефективних транспортних засобів, що допускаються граничними осьовими навантаженнями і габаритними розмірами.
Проте, імовірно, слід казати про певну граничну
долю, яку може займати вантаж у транспортному засобі. Наприклад, навряд чи можна назвати «дрібнопартіонним», «мілкопартіонним», «дрібним», «збірним» або LTL вантажем такий, що займає 90% корисного об’єму. Авторами цієї статті пропонується вважати LTL вантажем такий вантаж, який за вагою та
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за об’ємом не перевищує 25% корисної вантажопідйомності та корисного об’єму транспортного засобу. Слід
зауважити, що LTL вантажем не можна вважати такий,
який займає до 25% вантажопідйомності, проте 100%
об’єму транспортного засобу. Отже, вважатимемо, що
LTL вантаж має припускати розміщення одночасно
чотирьох партій таких вантажів у одному транспортному засобі.
Слід додати, що розуміння «дрібної партії» для
поштових операторів, компаній експрес-доставки є іншим. Наприклад, компанія «Нова Пошта» в своїх
Умовах перевезення вантажів [22] декларує дрібний
вантаж як вантаж з максимальним розміром 25 см,
фактичною вагою до 2 кг, об’ємом до 2 дм3. У правилах національного поштового оператора «Укрпошта» є
поняття «дрібні пакети» для міжнародних поштових
відправлень, що характеризується неперевищенням
ваги у 2 кг [1]. Зауважимо, що хоча об’єктами цієї
статті не є поштові або експрес-відправлення, принципи, викладені у ній, можуть бути з успіхом застосовані й для такого специфічного типу перевезень.
2. Попит на внутрішні перевезення LTL вантажів
Проаналізуємо попит на перевезення LTL вантажів. Ринкові реформи змусили переглянути підходи до
організації товаропотоків. Найбільш важливим симптомом стало зростання частки дрібних відправок
у вантажопотоках, що перевозяться автомобільним
транспортом. У 1981 р. в СРСР цей показник становив
1,5% від загальної кількості відправлень. На жаль, поточних статистичних даних, що характеризували б
долю дрібних відправлень у автомобільних перевезеннях в Україні, не існує. Проблема відсутності ефективної системи збору та обробки адміністративних даних у транспортній галузі, а отже об’єктивної оцінки
його стану та перспектив розвитку у розпорядженні
Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р.
№ 430-р [3] визначається як одна з перепон до швидкого наближення інфраструктури та транспортно-логістичної системи України до європейських стандартів
та технологій.
Одним із засобів взаємодії замовників перевезення та перевізників (транспортних компаній) є
інтернет-платформи, такі як «Della» або «ЛардіТранс». Обсяг замовлень, що проходить через такі
платформи, не дозволяє оцінити загальний обсяг вантажопотоку, проте дає уяву про розподіл вантажопотоку між областями України, дає уяву щодо подекуди
несиметричності потоку вантажів у прямому та зворотному напрямках, а також дозволяє визначити долю
LTL вантажів у загальному потоці замовлень на вантажні перевезення автотранспортом.
Для отримання інформації щодо внутрішньої потреби України у перевезеннях LTL вантажів було обрано найбільш уживану платформу https://larditrans.com. «Ларді-Транс» є зареєстрованою торговельною маркою на території України, Росії, США. Перший варіант сайту було запущено 1 березня 2003 р.
Послугами платформи користуються в СНД та більшості країн Європи. Проєкт, який зароджувався як
сайт для своїх заявок, сьогодні перетворився на багатофункціональний робочий майданчик для багатьох
транспортних фірм Європи.
Основна мета «Ларді-Транс» полягає у налагодженні комунікації між різними учасниками ринку
вантажних перевезень, так чи інакше залучених до цієї
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сфери, створення зручних інструментів для щоденної
роботи.
Так, за статистикою на сайті (05.02.2021, 15:00),
найбільша кількість замовлень у «Ларді-Транс» стосується внутрішніх перевезень територією України, а
також українських експортно-імпортних перевезень.
Значна кількість замовлень припадає також на перевезення з Білорусі (табл. 2).
Таблиця 2
Найбільш популярні напрямки автоперевезень
на платформі «Ларді-Транс»
Країна

Україна
Росія
Білорусь

Кількість
замовлень
вантажів
до країни

Кількість
замовлень
вантажів
з країни

11155
6433
10331

10496
15943
13129

Кількість
замовлень
Разом завантажів
мовлень
всередині
країни
35881
57532
114
22490
3170
26630

Згідно з рис. 1, обсяг замовлень за участі України
складає 54%, проте як Росія та Білорусь мають 21 та
25% відповідно.
25%

54%

21%
Україна

Росія

Білорусь

Рис. 1. Частка замовлень на перевезення вантажів
на платформі «Ларді-Транс»

Завдяки фільтру, що має місце на сайті «ЛардіТранс», була можливість зробити вибірку вантажів по
їх масі, об’єму, регіону відправлення і призначення та
потрібній даті відвантаження. Зважаючи, що переважна більшість замовлень на внутрішні перевезення
викладається на сайт за день до потрібної дати початку
перевезення, знімаючи показники у першій половині
дня 09.06.2020 р. було здійснено пошук вантажів,
що вимагають перевезення між областями України
10.06.2020 р. Регіональний поділ замовлень на перевезення також був здійснений завдяки фільтру на регіон
відправлення та регіон призначення. Таким чином
було зібрано статистичні дані щодо:
— загальної кількості замовлень на автомобільні
вантажні перевезення з кожної області України до усіх
інших;
— загальної кількості замовлень на автомобільні
вантажні перевезення до кожної області України з усіх
інших;
— кількості замовлень на автомобільні вантажні
перевезення LTL вантажів з кожної області України до
усіх інших;
— кількості замовлень на автомобільні вантажні
перевезення LTL вантажів до кожної області України
з усіх інших.
Для аналізу було взято такі характеристики LTL
вантажів: маса до 5 т, обсяг до 20 м3. Таким чином
передбачалося, що за обсягом та масою LTL вантаж
займає не більше четвертої частини обсягу та вантажопідйомності типового автомобіля 86 м3, 20 т.
Результати вибірки показані у табл. 3.
Можна бачити, що вантажі до 5 т та до 20 м3 складають більше 50% загальної кількості замовлень автомобільних перевезень територією України, що доводить надзвичайну актуальність задачі розробки ефективних технологій перевезень такого типу вантажів.
Таблиця 3

Кількість замовлень на автомобільні вантажні перевезення територією України
(інформація отримана з сайту https://lardi-trans.com 09.06.2020 р. з 10:00 до 13:00. Дата перевезення — 10.06.2020 р.)
Область України
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Разом, замовлень
Середні значення
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Перевезення з області
Перевезення до області
% LTL переве% LTL переведо 5 т до 20 м3 усі перевезення
усі перевезення
зень
зень
128
49,2
81
114
71,1
29
65,5
36
56
64,3
318
38,4
85
162
52,5
34
94,1
32
41
78,0
96
56,3
36
71
50,7
17
76,5
22
57
38,6
163
42,3
48
153
31,4
8
100,0
35
44
79,5
1069
62,3
163
653
25,0
39
61,5
63
170
37,1
33
42,4
10
35
28,6
47
46,8
34
107
31,8
61
34,4
24
45
53,3
117
65,0
45
101
44,6
107
58,9
65
189
34,4
70
84,3
44
58
75,9
22
54,5
10
41
24,4
61
86,9
80
147
54,4
166
67,5
44
149
29,5
98
49,0
65
69
94,2
43
72,1
49
62
79,0
45
31,1
38
44
86,4
19
57,9
15
28
53,6
24
75,0
16
21
76,2
2814
1140
2617
117,3
61,3
47,5
109,0
53,9

до 5 т до 20 м3
63
19
122
32
54
13
69
8
666
24
14
22
21
76
63
59
12
53
112
48
31
14
11
18
1624
67,7
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3. Стейкхолдери перевезень LTL вантажів та їхня
економічна та соціально-екологічна взаємодія
Розглянемо технологію доставки LTL вантажів
з точки зору економічних та соціально-екологічних
взаємних впливів учасників процесу доставки. Перш
за все, технологія доставки вантажів — це набір і послідовність операцій з вантажами, що забезпечують їх
доставку споживачеві. Основні операції технології доставки вантажів включають: організаційні; експедиційні; навантажувально-розвантажувальні; перевізні;
складські [23]. Відповідно, витрати мають стосуватися
будь-яких логістичних процесів, що супроводжують
процес доставки від відправника до кінцевого отримувача.
Для ідентифікації процесів при доставці LTL
вантажів та відповідних економіко-соціально-екологічних витрат слід орієнтуватися на основних
стейкхолдерів процесу доставки. У наукових працях
поняття «стейкхолдер» синонімічно замінюють на
«причетна сторона», «зацікавлена сторона», «група
впливу», «коаліція впливу», «учасники коаліції», «зацікавлена група», «цільова аудиторія», «група інтересів».
При відсутності консолідаційного центру при доставці LTL вантажів стейкхолдерами є:

Відправники LTL вантажів
(постачальники, виробники,
дистрибутори, ритейлери)

Перевізники LTL вантажів
(компанії, що володіють
транспортними засобами для
перевезення)

Посередники (експедитори,
логістичні компанії, що є
медіаторами процесу доставки)

— відправники LTL вантажів (постачальники, виробники, дистрибутори, ритейлери тощо);
— отримувачі LTL вантажів (виробники, кінцеві
споживачі, магазини, органи влади тощо);
— перевізники LTL вантажів (компанії, що володіють транспортними засобами для перевезень);
— посередники (експедитори, логістичні компанії, що є медіаторами процесу доставки);
— органи влади (на місцевому, регіональному,
національному рівнях);
— мешканці регіону здійснення перевезень (мешканці території, що не беруть безпосередню участь у
процесі замовлення та доставки).
Оцінімо взаємовідносини між вищезазначеними
стейкхолдерами перевезень LTL вантажів з точки зору
економічних та соціально-екологічних впливів (рис. 2).
Зауважимо, що на рис. 2 подані лише такі потоки
економічних та соціально-екологічних впливів, які
безпосередньо пов’язані з процесом доставки LTL
вантажів з початкового до кінцевого пункту. Стрілки
від перевізників та посередників до органів влади позначають потік податків, що є мотивуючим фактором
для місцевої, регіональної та національної влади сприяти залученню найбільш раціональних технологій перевезення.

Отримувачі LTL вантажів
(виробники, кінцеві споживачі,
магазини, органи влади тощо)

Мешканці регіону здійснення
перевезення (мешканці, що не
беруть безпосередню участь у
процесі замовлення та
доставки)

Органи влади (національний,
регіональний, місцевий рівень)

Економічний вплив (фінансовий потік,
пов’язаний з процесом доставки)
Соціально‐екологічний вплив (ДТП, затори,
шкідливі викиди, забруднення довкілля, шум)
Рис. 2. Ключові стейкхолдери та економічні й соціально-екологічні впливи при перевезенні LTL вантажів
під час безконсолідаційної технології перевезень
До витрат на транспортування входять як безпосередньо транспортні тарифи за перевезення певного
обсягу вантажу (виконання транспортної роботи), так
і витрати, пов’язані з експедиторськими операціями,
навантаженням, розвантаженням, затарюванням, перевалкою, сортуванням, тобто логістичними операціями фізичного розподілу, що супроводжують рух ван-
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тажів у просторі та часі. Витрати на перевезення та
інші послуги, що супроводжують процес доставки від
дверей до дверей, компенсують отримувачі вантажу
або його відправники у залежності від погоджених договірних зобов’язань.
Соціально-екологічному впливу підлягають мешканці, що проживають або працюють на території
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здійснення доставки. До них також належать отримувачі вантажу, оскільки їх місце розташування входить
до території здійснення доставки.
Органи влади як інституції не підлягають безпосередньо шкідливим соціально-екологічним втратам
від перевезень, проте їх прямим обов’язком є захист
інтересів жителів території їхньої юрисдикції, у тому
числі, щодо зменшення негативного впливу від перевезень (зменшення кількості ДТП, рівня заторів, обсягу шкідливих викидів, забруднення вод та ґрунту,
зниження шумового навантаження тощо). Можливі
методи впливу на процес перевезень з боку органів
влади:
— рішення щодо державних інвестицій у транспортну (зокрема, інфраструктурну) галузь;
— встановлення плати за користування капітальними та експлуатаційними державними інфраструктурними об'єктами або інших податків (зокрема, податків на транспортні засоби) для відшкодування інвестиційних витрат;
— регулювання розмірів та ваги вантажних автотранспортних засобів (обмеження на рух певних транспортних засобів, у тому числі, тимчасове);

Відправники LTL вантажів
(постачальники, виробники,
дистрибутори, ритейлери)

Перевізники LTL вантажів
(компанії, що володіють
транспортними засобами для
перевезення)

КОНСОЛІДАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
(з функціями посередників
та перевізників)

— прийняття заходів боротьби із забрудненням
повітря, води та шумом, включаючи норми щодо викидів та обмеження руху та паркування транспорту у
певних зонах;
— впровадження певних заходів дорожнього руху
для зниження завантаженості доріг, що також знижує
обсяг шкідливих викидів від автотранспорту;
— розробка та контроль за виконанням правил
техніки безпеки на транспорті, відповідних правил та
норм;
— економічне регулювання тарифів (зазвичай, за
допомогою мотиваційних заходів, а саме — зниження
норм податків, податкові канікули, преференції у виділенні земельних ділянок під інфраструктуру, компенсування інвестицій у ефективні транспортні проєкти, що мають позитивний соціальний та екологічний ефект) тощо.
Розглянемо перелік стейкхолдерів та економічні
й соціально-екологічні впливи при залученні консолідаційного центру до процесу доставки LTL вантажів
(рис. 3).

Отримувачі LTL вантажів
(виробники, кінцеві споживачі,
магазини, органи влади тощо)

Мешканці регіону здійснення
перевезення (мешканці, що не
беруть безпосередню участь у
процесі замовлення та
доставки)

Органи влади (національний,
регіональний, місцевий рівень)

Економічний вплив (фінансовий потік,
пов’язаний з процесом доставки)
Соціально‐екологічний вплив (ДТП, затори,
шкідливі викиди, забруднення довкілля, шум)
Рис. 3. Ключові стейкхолдери та економічні й соціально-екологічні впливи при перевезенні LTL вантажів
під час консолідаційної технології перевезень
Вважаємо, що у разі застосування консолідованої
технології перевезень LTL вантажів стейкхолдерами
процесу перевезень стають:
— відправники LTL вантажів;
— отримувачі LTL вантажів;
— перевізники LTL вантажів;
— органи влади;
— мешканці регіону здійснення перевезень;
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— консолідаційний центр (з функціями експедитора та перевізника).
Отже, консолідаційний центр має замінити експедиторів, логістичні компанії, інших посередників та
перевізників (повністю чи частково), що задіяні у процесі доставки LTL вантажів.
Передбачається, що з появою консолідаційного
центру відправники, перевізники та отримувачі вантажів, які будуть здійснювати перевезення за допомогою
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послуг консолідації, вже не будуть потребувати додаткових посередників. Функцію посередника, організатора повного циклу перевезення «від дверей до дверей» виступатиме консолідаційний центр. Отже, його
функціями не будуть суто технічні розвантаження,
зберігання, завантаження, укрупнення, палетування
тощо, але й функції логістичного оператора, що «веде»
перевезення від початку до кінця. Так само слід
передбачити, що консолідаційний центр буде володіти
рухомим складом для здійснення перевезень як між
центрами консолідації, розташованими у різних регіонах країни, але й для можливої доставки кінцевим
споживачам у регіоні доставки та збору LTL вантажів
у регіоні відправлення. Відповідно, він буде чинити
соціально-екологічний вплив на клієнтів та жителів
міста, а також сплачувати податки у бюджет.
4. Економічні та соціально-екологічні витрати та
втрати при перевезенні LTL вантажів
Економічні витрати. Економічна перевага консолідації при перевезенні вантажів полягає в ефекті
масштабу, що дозволяє зменшити транспорті витрати
на одиницю вантажу при застосуванні великогабаритного транспортного засобу на значних відстанях.
Проте, одним з головних конфліктів логістики є конфлікт витрат на транспортування продукції та витрат
на її зберігання.
Так, згідно [26] зменшення транспортних витрат
при консолідації вантажів обумовлено такими факторами, як:
— зменшення кількості ходок (рейсів) автомобілів;
— зменшення витрат на експлуатацію автомобілів;
— зменшення вартості перевезень вантажу за рахунок заміни декількох автомобілів меншої вантажопідйомності меншою кількістю автомобілів більшої
вантажопідйомності;
— зменшення витрат на виконання навантажувально-розвантажувальних робіт за рахунок укрупнення вантажних місць.
Збільшення витрат на зберігання обумовлено такими чинниками, як:
— зростання витрат на складські приміщення та
обладнання;
— зростання витрат на обслуговуючий складський
персонал.
Отже, основними економічними перевагами консолідованої технології перевезення LTL вантажів є
класичний «термінальний» ефект за рахунок укрупнення дрібних партій на терміналах (консолідаційних
центрах) за напрямками перевезення і скорочення
часу обороту магістральних автопоїздів на основі організації багатозмінної, при необхідності, цілодобової
роботи терміналів. Щодо міських перевезень вантажів,
слід сказати про соціальний ефект від консолідованої
технології, адже ця технологія дозволяє виключити потік середньо- та великовагових автотранспортних засобів у містах, зменшуючи рівень заторів та кількість
ДТП. Консолідаційні центри поруч із обласними
центрами дозволять налагодити доставки товарів жителям міст з використанням екологічно дружніх засобів доставки — автомобілів малої вантажопідйомності,
електромобілів тощо.
Соціально-екологічні витрати. Слід зауважити на
тому факті, що соціальні та екологічні витрати та
втрати, спричинені процесом перевезення вантажів,
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зазвичай важко ідентифікувати однозначно. Наприклад, екологічні втрати, пов’язані з забрудненням річок поблизу автомобільної дороги, не є суто екологічними, оскільки зазвичай пов’язані і зі споживанням
води для господарських, сільськогосподарських потреб у відповідному регіоні. З іншого боку, людина є
невід’ємною частиною екосистеми, тому будь-який
негативний або позитивний соціальний вплив на людину є автоматично й відповідним впливом на природне середовище. Отже, втрати від ДТП, у якій заподіяно шкоди здоров’ю її учаснику, не є суто соціальними, але соціально-екологічними. Таким чином,
пропонується користуватися терміном соціально-екологічних витрат, який відображає неподільність та взаємопов’язаність, взаємозалежність соціальних та екологічних проблем, заходів та витрат.
Компонентам соціально-екологічних витрат під
час автомобільних перевезень LTL вантажів є:
— дорожні затори (витрати від затримки в дорозі
учасників вантажних та пасажирських перевезень у регіоні здійснення доставки);
— дорожньо-транспортні пригоди (смерть, травми та втрата майна. Слід зауважити, що ця частина
соціально-екологічних витрат вважається найбільш
суттєвою та зазвичай складає більше половини загальних соціально-екологічних витрат від перевезень);
— забруднення повітря, вод та ґрунту (погіршення здоров’я, додаткові витрати на охоронні,
очисні та попереджувальні заходи);
— шум (погіршення якості життя та роботи жителів, додаткові витрати на запобігання надмірного шумового навантаження).
Автори статті [5] зазначають, що шкідливий
вплив від транспортної галузі може мати й кумулятивний ефект, а також розповсюджуватися не лише на
територію здійснення перевезення, але й мати більш
глобальний вплив. До таких кумулятивних глобальних
впливів належить збільшення концентрації СО2, що
спричиняє парниковий ефект усієї планети.
5. Ефективність застосовування консолідованої
технології перевезення LTL вантажів
Слід зауважити, що консолідація перевезень вантажів не є економічно доцільною для будь-яких перевезень LTL вантажів. Визначення меж такої доцільності має здійснюватися за допомогою відповідного математичного апарату, що враховуватиме транспортноскладські, а також інші супутні витрати на доставку
дрібних партій.
Генеральна ідея полягає у тому, щоб сукупні
(економічні, соціальні та екологічні) витрати на перевезення LTL вантажів з консолідаційним центром
були нижчими за витрати при перевезенні без нього.
Вважаємо, ефективність консолідованої технології перевезень залежить від багатьох факторів:
— відстаней від відправника (відправників) до
консолідаційного центру;
— інтенсивності попиту на перевезення LTL вантажів;
— відстаней від консолідаційного центру у регіоні
призначення до отримувача (отримувачів);
— відстані між консолідаційними центрами;
— відстані між відправником (відправниками) та
одержувачем (одержувачами);
— тарифами на перевезення автомобілями різної
вантажопідйомності;
— тарифами на послуги консолідаційного центру;
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— існуючими обмеженнями щодо руху вантажного транспорту у містах призначення;
— існування преференцій для учасників консолідованої технології перевезень зі сторони органів влади
тощо.
Створення математичної моделі, що дозволила б
поєднати вищезазначені фактори у єдину взаємопов’язану систему — мета майбутніх досліджень. У
будь-якому разі, цільовою функцією такої моделі має
стати сума економічних та соціально-екологічних витрат, і задача оптимізації має бути спрямована на мінімізацію відповідних сукупних витрат.
Висновки. Обсяг перевезень LTL вантажів займає
значну частку внутрішніх автомобільних перевезень.
Це доводить аналіз замовлень на перевезення відповідних вантажів через інтернет-платформи, зокрема,
«Ларді-Транс». Проте, незважаючи на актуальність
проблеми, досі немає комплексної та взаємоузгодженої термінології, що супроводжує доставку LTL вантажів. У роботі проаналізовано різні погляди на найбільш уживані терміни та подане власне їх бачення.
Крім неузгодженості термінології, слід зауважити
на зміні поглядів на оцінку процесів транспортування,
відході від зосередженості лише на їх економічних параметрах. Автори вважають, що вибір раціональної
технології доставки LTL вантажів має здійснюватися з
урахуванням не лише прямих фінансових, але й соціальних та екологічних витрат. При цьому слід зосередитися на тих взаємозв’язках та взаємовпливах, які мають стейкхолдери процесу перевезень.
Однією з технологій перевезень LTL вантажів є
консолідована технологія перевезень. Аналіз системи
економічних та соціально-екологічних витрат має визначити доцільність застосування такої технології у
певних умовах. Розуміння відмінності консолідованої
та неконсолідованої технології перевезень щодо учасників процесу перевезень, а також економічних, соціальних та екологічних впливів дозволяє зосередитись
на розрахунку відповідних, викладених у статті, компонентів витрат, що дозволить обрати найкращий варіант перевезень LTL вантажів.
Список використаних джерел
1. Правила надання послуг поштового зв’язку:
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня
2009 р. № 270. URL: https://www.ukrposhta.ua/lk/pravy
la-nadannia-posluh-poshtovoho-zviazku.
2. Правила перевезення вантажів дрібними відправками: Наказ Міністерства транспорту України від
20.08.2001 р. № 542. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0797-01#Text.
3. Про схвалення Національної транспортної
стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня
2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/430-2018-р#Text.
4. ALICE (Alliance for Logistics and Innovation
through Collaboration in Europe). URL: http://www.etplogistics.eu.
5. Pronello C., Gaia A. How to estimate the social
cost of transport? An Italian case study. WIT Transactions
on the Built Environment. 2005. Vol. 77. Р. 829-838. URL:
https://www.researchgate.net/publication/288459501_Ho
w_to_estimate_the_social_cost_of_transport_An_Italian_
case_study.

134

6. Rangel J., Cordeiro A. Free and Open-Source
Software for sustainable analysis in logistics systems design.
Journal of Simulation. 2014. 9. Р. 27-42. doi:
10.1057/jos.2014.17.
7. Savchenko L. V., Polishchuk V., Grygorak M.
Interaction of participants of urban freight consolidation of
different levels. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2019. №3(09). С. 89-106. doi: 10.26661/
2522-1566/2019-3/09-07.
8. Savchenko L. V., Davydenko V. V. Models of
urban territory zoning for rational delivery in the
microconsolidation system. Intellectualization of logistics
and Supply Chain Management. 2020. Vol. 3. Р. 62-73. doi:
https://doi.org/10.46783/smart-scm/2020-3-6.
9. Silva F. F., Rangel J., Almeida Peixoto T., Matias Н., Tavares E. Simulation optimization for analysis of
sustainable logistics systems. Pesquisa Operacional. 2017.
Vol. 37. Р. 145-171. doi: 10.1590/0101-7438.2017.037.01.
0145.
10. Гриценко С. І. Моделювання системи цінностей еколанцюга постачань як домінанта транспортнологістичних кластерів. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 31-34.
11. Гриценко С. І. Перспективи логістичного обслуговування споживачів в авіаційних вантажних перевезеннях. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2019. №3. С. 67-70.
12. Джонсон Дж. С. и др. Современная логистика. 8-е изд. Москва: Издательский дом «Вильямс».
2016. 624 с.
13. Іванов С. В., Ляшенко В. І., Шамілева Л. Л.,
Трушкіна Н. В. Тенденції розвитку транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного
району. Вісник економічної науки України. 2019. № 2
(37). С. 143-150. doi: https://doi.org/10.37405/17297206.2019.2(37).143-150.
14. Интегрированная логистика накопительнораспределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы): учебник для транспортных вузов / под общ. ред. Л. Б. Миротина. Москва: Издательство «Экзамен», 2003. 448 с.
15. Котенко А. М. Крашенін О. С., Шапатіна О. О. Удосконалення процесу комбінованих перевезень вантажів. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. № 4/3 (70). С. 4—8.
16. Кунда Н. Т., Панченко Ю. В. Оцінка доцільності застосування термінальних перевезень за часовими характеристиками. Вісник Національного транспортного університету. 2013. 28. С. 257-266. URL:
http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/28_2013/257266.pdf.
17. Кунда Н. Т., Олещук Н. В. Оптимізація схеми
доставки дрібнопартійних вантажів автомобільним
транспортом. Вісник Національного транспортного університету. 2018. № 1(40). С. 178-187. URL:
http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/40/178.pdf.
18. Савченко Л. В., Гриценко С. І. Аналіз та класифікація можливих схем консолідованої доставки
LTL вантажів. Вісник економічної науки України. 2020.
№ 2 (39). С. 139-144. doi: https://doi.org/10.37405/17297206.2020.2(39).139-144.
19. Савченко Л. В., Смерічевський С. Ф. Кластеризація міської території для побудови ефективної системи доставки. Кластерна політика інноваційного розвитку національної економіки: інтеграційний та інфраструктурний аспекти: колективна монографія / за заг.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

САВЧЕНКО Л. В., ГРИЦЕНКО С. І.
ред. С. В. Смерічевської. Познань, Wydavnictwo naukowe, WSPIA, 2020. С. 205-224. URL: https://er.nau.edu.
ua/bitstream/NAU/43202/1/monograph%20205-224.pdf.
20. Сулейменов Т. Б., Тюлюбаева Д. М., Кошекеев Ж. Б. Организация работы мультимодальных
транспортно-логистических центров. URL: http:
//www.enu.kz/repository/repository2014/Organizacia%20
raboti%20multimodalnih%20transportno-logisti4eskih%20
centrov.pdf.
21. Трифонова О. В., Трушкіна Н. В. Стан, проблеми та тенденції розвитку транспортної логістики в
Україні. Вісник економічної науки України. 2019. № 1.
С. 143-149.
22. Умови перевезення вантажів ТОВ «Нова Пошта». URL: http://bark.in.ua/upload/NewPost.pdf.
23. Шматко Д. З. Конспект лекцій з дисципліни
«Організація автомобільних перевезень» / Дніпровський
державний технічний університет. 2018. URL:
http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/4/1-4-l12.pdf.
24. Шраменко Н. Ю. Математична формалізація
процесу транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників у міському сполученні. Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. 2015. №123. С. 74-77. URL: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/kgm_tech_2015_123_14.
25. Шраменко Н. Ю. Модель вибору раціональної вантажності автомобілів при організації перевезень
дрібнопартіонних вантажів. Вісник ХНАДУ. 2015. № 68
С. 113-117.
26. Ящук Л. О. Логістика поштового зв’язку:
навч. посіб. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. 228 с.
URL:
https://pidru4niki.com/77606/logistika/logistika_
poshtovogo_zvyazku.
References
1. Pravyla nadannia posluh poshtovoho zviazku:
Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 bereznia
2009 r. № 270. [Rules for providing postal services:
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
of March 5, 2009 No. 270]. Retrieved from
https://www.ukrposhta.ua/lk/pravyla-nadannia-posluhposhtovoho-zviazku [in Ukrainian].
2. Pravyla
perevezennia
vantazhiv
dribnymy
vidpravkamy: Nakaz Ministerstva transportu Ukrainy vid
20.08.2001 r. № 542 [Rules for the carriage of goods by
small consignments: Order of the Ministry of Transport of
Ukraine dated August 20, 2001 № 542]. Retrieved from
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0797-01#Text. [in
Ukrainian].
3. Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii
Ukrainy na period do 2030 roku: Rozporiadzhennia
Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 travnia 2018 r. № 430r [On approval of the National Transport Strategy of
Ukraine for the period up to 2030: Order of the Cabinet of
Ministers of Ukraine of May 30, 2018 № 430-r]. Retrieved
from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#
Text [in Ukrainian].
4. ALICE (Alliance for Logistics and Innovation
through Collaboration in Europe). Retrieved from
http://www.etp-logistics.eu.
5. Pronello, C., Gaia, A. (2005). How to estimate the
social cost of transport? An Italian case study. WIT
Transactions on the Built Environment, 77, рр. 829-838.
Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/

2021/№1

288459501_How_to_estimate_the_social_cost_of_transpo
rt_An_Italian_case_study.
6. Rangel, J., Cordeiro, A. (2014). Free and OpenSource Software for sustainable analysis in logistics systems
design. Journal of Simulation, 9, рр. 27-42. doi: 10.1057/
jos.2014.17.
7. Savchenko, L., Polishchuk, V., Grygorak, M.
(2019). Interaction of participants of urban freight
consolidation of different levels. Management and
Entrepreneurship: Trends of Development, 3(09), pp. 89-106.
doi: 10.26661/2522-1566/2019-3/09-07.
8. Savchenko, L. V., Davydenko, V. V. (2020).
Models of urban territory zoning for rational delivery in the
microconsolidation system. Intellectualization of logistics
and Supply Chain Management, 3. pp. 62-73. doi:
10.46783/smart-scm/2020-3-6.
9. Silva, F. F., Rangel, J., Almeida Peixoto, T.,
Matias, Н., Tavares, E. (2017). Simulation optimization
for analysis of sustainable logistics systems. Pesquisa
Operacional, 37 рр. 145-171. doi: 10.1590/01017438.2017.037.01.0145.
10. Gritsenko, S. I. (2019). Modeliuvannia systemy
tsinnostei ekolantsiuha postachan yak dominanta transportno-lohistychnykh klasteriv [Modeling of the value
chain of the supply chain as a dominant of transport and
logistics clusters]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1,
рр. 31-34 [in Ukrainian].
11. Gritsenko, S. I. (2019). Perspektyvy lohistychnoho obsluhovuvannia spozhyvachiv v aviatsiinykh
vantazhnykh perevezenniakh [Prospects for logistics
customer service in air freight]. Visnyk Khmelnytskoho
natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky —
Bulletin of Khmelnytsky National University. Series:
Economic Sciences, 3, рр. 67-70 [in Ukrainian].
12. Dzhonson, Dzh. S. et al. (2016). Sovremennaia
lohystyka [Modern logistics]. 8th ed. Moscow, Williams
Publishing House. 624 p. [in Russian].
13. Ivanov, S. V., Lyashenko, V. I., Shamileva, L. L.,
Trushkina, N. V. (2019). Development trends of the
transport and logistics system of the Prydniprovsky economic region. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (37),
рр. 143-150. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.
2019.2(37).143-150 [in Ukrainian].
14. Mirotin, L. B. (2003). Integrirovannaya logistika
nakopitel'no-raspredelitel'nykh
kompleksov
(sklady,
transpor-tnyye uzly, terminaly) [Integrated logistics of
storage and distribution complexes (warehouses, transport
hubs, terminals)]. Moscow, Publishing house «Ekzamen».
448 p. [in Russian].
15. Kotenko, A. M. Krashenin, O. S., Shapatina, O. O. (2014). Udoskonalennia protsesu kombinovanykh perevezen vantazhiv [The perfect process of
combined transport of vantages]. Vostochno-Yevropeyskiy
zhurnal peredovykh tekhnologiy — Eastern European Journal
of Advanced Technologies, 4/3 (70), pp. 4-8 [in Ukrainian].
16. Kunda, N. T., Panchenko, Yu. V. (2013). Otsinka
dotsilnosti zastosuvannia terminalnykh perevezen za
chasovymy kharakterystykamy [Estimation of expediency
of application of terminal transportations on time
characteristics]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho
universytetu — Bulletin of the National Transport University,
28, pp. 257-266. Retrieved from http://publications.
ntu.edu.ua/visnyk/28_2013/257-266.pdf [in Ukrainian].
17. Kunda, N. T., Oleshchuk, N. V. (2018). Optymizatsiia skhemy dostavky dribnopartiinykh vantazhiv
avtomobilnym transportom [Optimization of the scheme of

135

САВЧЕНКО Л. В., ГРИЦЕНКО С. І.
delivery of small consignments by road] Visnyk
Natsionalnoho transportnoho universytetu — Bulletin of the
National Transport University, 1 (40). pp. 178-187.
Retrieved from http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/40/
178.pdf [in Ukrainian].
18. Savchenko, L. V., Gritsenko, S. I. (2020). Analiz
ta klasyfikatsiia mozhlyvykh skhem konsolidovanoi dostavky LTL vantazhiv [Analysis and classification of possible
schemes of consolidated delivery of LTL cargo] Visnyk
ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2 (39), pp. 139-144. doi:
10.37405/1729-7206.2020.2(39).139-144 [in Ukrainian].
19. Savchenko, L. V., Smerichevskyi, S. F. (2020).
Klasteryzatsiia miskoi terytorii dlia pobudovy efektyvnoi
systemy dostavky [Clustering of urban area to build an
efficient delivery system]. Klasterna polityka innovatsiinoho
rozvytku
natsionalnoi
ekonomiky:
intehratsiinyi
ta
infrastrukturnyi aspekty — Cluster policy of innovative
development of the national economy: integration and
infrastructural aspects. (pp. 205-224). Poznan, Wydavnictwo
naukowe, WSPIA. Retrieved from https://er.nau.edu.ua/
bitstream/NAU/43202/1/monograph%20205-224.pdf [in
Ukrainian].
20. Suleimenov, T. B., Tyulyubaeva, D. M., Koshekeev, Zh. B. Organizatsiya raboty mul'timodal'nykh
transportno-logisticheskikh tsentrov [Organization of work
of multimodal transport and logistics centers]. Retrieved
from http://www.enu.kz/repository/repository2014/Orga
nizacia%20raboti%20multimodalnih%20transportno-logis
ti4eskih%20centrov.pdf [in Russian].
21. Ttyfonova, O. V., Trushkina, N. V. (2019). State
of Ukrainian transport logistics, its problems, and develop-

ment tendencies. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1,
рр. 143-149 [in Ukrainian].
22. Umovy perevezennia vantazhiv TOV «Nova
Poshta» [Terms of transportation of good of Nova Poshta
LLC]. Retrieved from http://bark.in.ua/upload/NewPost.
pdf [in Ukrainian].
23. Shmatko, D. Z. (2018). Konspekt lektsii z dystsypliny
«Orhanizatsiia
avtomobilnykh
perevezen».
Dniprovskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet [Synopsis
of lectures on the subject "Organization of road transport"].
Retrieved from http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/1/4/14-l12.pdf [in Ukrainian].
24. Shramenko, N. Iu. (2015). Matematychna formalizatsiia protsesu transportno-ekspedytorskoho obsluhovuvannia vantazhovlasnykiv u miskomu spoluchenni
[Mathematical formalization of the process of transport
and forwarding services for cargo owners in urban traffic.
Municipal utilities]. Komunalne hospodarstvo mist. Seriia:
Tekhnichni nauky ta arkhitektura — The communal statehood of the Mist. Series: Technical sciences and architecture,
123, pp. 74-77. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/
UJRN/kgm_tech_2015_123_14 [in Ukrainian].
25. Shramenko, N. Iu. (2015). Model vyboru ratsionalnoi vantazhnosti avtomobiliv pry orhanizatsii perevezen
dribnopartionnykh vantazhiv [Model of choice of rational
load capacity of cars at the organization of transportations
of small party freights]. Visnyk KhNADU, 68, pp. 113-117
[in Ukrainian].
26. Iashchuk, L. O. (2011). Lohistyka poshtovoho
zviazku [Postal logistics]. Odesa, ONAZ im. O.S. Popova.
228 p. Retrieved from https://pidru4niki.com/77606/
logistika/logistika_poshtovogo_zvyazku [in Ukrainian].
Стаття надійшла до редакції 15.02.2021

Формат цитування:
Савченко Л. В., Гриценко С. І. Аналіз технологій доставки LTL вантажів з точки зору економічних, екологічних та соціальних витрат. Вісник економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 127-136. doi:
https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).127-136
Savchenko, L. V., Gritsenko, S. I. (2021). Analysis of LTL Delivery Technologies in Terms of Economic, Environmental and Social Costs. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (40), рр. 127-136. doi: https://doi.org/10.37405/17297206.2021.1(40).127-136

136

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ШКУРЕНКО О. В.

УДК 005.932+338.12(477)

DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).137-141

Ольга Володимирівна Шкуренко
канд. екон. наук, доц.
ORCID 0000-0002-0460-4800
e-mail: dondyy@ukr.net,

Державний університет
інфраструктури та технологій, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ
ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ
Постановка проблеми. Із розвитком ринку в Україні та посиленням конкуренції починає зростати попит на кваліфіковані логістичні послуги, що стимулює
розвиток ринку логістики в умовах формування економіки замкненого циклу. Геостратегічне положення
України та активний розвиток електронної комерції як
активного споживача логістичних послуг на тлі глобалізації світового ринку і зростання обсягів транзитних
перевезень свідчить про великий потенціал України у
даній сфері, про доцільність розвитку логістичного
ринку як однієї із пріоритетних галузей національної
економіки. Український логістичний ринок поступово
розвивається, однак темпи його розвитку значно
менші, порівняно із розвитком світового ринку логістики, саме тому дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку логістичної інфраструктури України,
що є однією зі складових розвитку національного
ринку логістичних послуг, є надзвичайно актуальним.
Наразі ефективне функціонування економіки
будь-якої країни неможливе без створення належної
логістичної інфраструктури як фактору формування
сукупного попиту, тобто середовища, в якому здійснюється переміщення товарів. Загалом високий рівень
розвитку логістики в умовах формування економіки
замкненого циклу забезпечує такі позитивні ефекти:
зниження вартості товарів і послуг, створення нових
робочих місць, збільшення обороту оптової та роздрібної торгівлі і підвищення сервісу обслуговування
покупців, підвищення інвестиційної привабливості
територій з розвиненою транспортно-складською інфраструктурою, поліпшення екологічної обстановки
завдяки оптимізації транспортної інфраструктури,
збільшення доходів держави від реалізації транзитного
потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукову
проблематику щодо значення, розвитку та завдань логістичної інфраструктури досліджували вітчизняні та
закордонні науковці. Поняття «логістична інфраструктура» учені Є. Крикавський та Н. Чорнописька
виводять так: «Логістична інфраструктура — це система засобів просторово-часового перетворення логістичних потоків (матеріальних, інформаційних, фінансових, людських), а також сукупність підприємств
різних організаційно-правових форм, які створюють
організаційно-економічні умови проходження цих потоків шляхом створення потенціалу відповідних логістичних послуг» [1, с. 17].
Ґрунтовним вивченням логістичної інфраструктури займаються такі вітчизняні вчені, як: Є. Крикавський [2-4], Н. Чорнописька [3], М. Довба [4], О. Сумець, Т. Бабенкова [5], М. Григорак [6], В. Колодін

2021/№1

[7], А. Кузменко [8], Н. Савіна [9], В. Прохорова [10],
О. Бoндаpенкo [11], В. Фалoвич [12] та ін.
Метою статті є визначення стратегічних імперативів розвитку логістичної інфраструктури України в
умовах формування нової економічної моделі — парадигми економіки замкненого циклу.
Виклад основного матеріалу. У сучасному світі логістика стала невід’ємною частиною підприємницької
стратегії, особливо для організацій або галузей, які
орієнтуються на міжнародний ринок. Глобалізація
економіки викликала конкуренцію серед підприємств
за місця розташування і розміщення. Крім того, умови
торгівлі припускають здійснення нових і швидких
змін. Злиття підприємств та інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних систем тільки підсилюють ці процеси. У таких умовах саме на логістиці будується взаємодія між організаціями та підвищення їхньої економічної ефективності. Цим обумовлено підвищення ролі логістичних послуг на сучасному світовому ринку. Логістика в Україні розвивається відповідно до світових тенденцій, має вагомий вплив на
економічний потенціал країни, стимулює розвиток суміжних, взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих галузей, є віддзеркаленням конкурентоспроможності
України у світі. Незважаючи на позитивну динаміку,
темпи розвитку логістики в Україні нижче, ніж загалом у світі, що зумовлює її відставання від світових
процесів, недовикористання потенціалу, втрату конкурентоспроможних позицій.
З точки зору світового досвіду та сучасних тенденцій розвитку глобального ринку логістичних послуг Україна перебуває на стадії формування та консолідації галузі, значно поступаючись західним країнам, як з якості, так і за комплексністю послуг, які
надаються національними транспортно-логістичними
компаніями. У сучасному інформаційному суспільстві
Україна за рівнем розвитку логістики значно відстає
від східноєвропейських країн. Сфера логістики фінансує близько 15% надходжень до бюджету від виробничої сфери, займаючи на ринку послуг близько 40%
ринку [13].
Досвід найбільш ефективних із погляду логістики
країн світу, зокрема Німеччини, Франції, Нідерландів,
а також тих, що динамічно розвиваються (Китаю, Малайзії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Індонезії, В’єтнаму та ін.), свідчить, що запорукою їх успіху стала
національна логістична стратегія (national logistic
strategy), яка визначала стратегічне бачення і ресурси
для досягнення цього бачення [14].
Інфраструктура є невід’ємною частиною логістичних систем і факт її відсутності або слабкої розви-
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неності зазвичай має значний негативний вплив на
економічний розвиток країн, регіонів, ланцюгів поставок, підприємств.
Для висвітлення стану логістичної інфраструктури держави скористуємось індексом логістичної
ефективності країни.
Індекс ефективності логістики (LPI — Logistic
Performance Index), що розраховується Світовим банком, розглядає легкість здійснення поставок товарів та
стан торгової логістики на національному та міжнародному рівні, вперше був опублікований у 2007 р. [15].
LPI заснований на всесвітньому опитуванні операторів на місцях (глобальні експедитори та експресперевізники), надаючи відгуки про «доброзичливість»
логістики країн, в яких вони працюють, і тих, з якими
вони торгують. Вони поєднують глибокі знання про
країни, в яких вони працюють, з поінформованими
якісними оцінками інших країн, в яких вони торгують
і мають досвід глобального логістичного середовища.
Таким чином, LPI складається як з якісних, так
і кількісних показників і допомагає створювати профілі логістики для цих країн. Він вимірює продуктивність уздовж логістичного ланцюжка поставок в країні

і пропонує дві різні перспективи: міжнародні та внутрішні.
Країни оцінюються в п’ятибальній системі за окремими характеристиками логістичної сфери: ефективність митної обробки вантажу, можливість організації міжнародних вантажовідправлень, ефективність
місцевої логістичної інфраструктури, контроль і відстеження міжнародних вантажовідправлень, витрати
на логістику всередині країни, своєчасність доставки
вантажів у пункти призначення.
Результати звіту Світового банку свідчать, що
список країн з найкращими показниками LРI залишається практично незмінним з 2010 р. Домінуючими
країнами логістичної галузі залишаються Німеччина,
Японія та Швеція. «Нижні рядки рейтингу посідають
країни з уразливою економікою, уражені збройними
конфліктами, стихійними лихами або політичною
нестабільністю, та країни з географічними обмеженнями», — відзначають фахівці Світового банку [15].
В табл. 1 представлено динаміку індексу ефективності логістики України за 2010-2018 рр. відповідно до індексу LРI, що розраховується Світовим
банком.

Таблиця 1
Макроекономічна сегментація як основа структурування логістичної інфраструктури України за 2010-2018 рр.
Показник
1. Кількість країн світу, для яких визначався рейтинг
2. Місце України в рейтингу відповідно до загальної величини індексу LPI,
у тому числі за складовими:
ефективність митної обробки вантажу
якість логістичної інфраструктури
можливості організації міжнародних вантажовідправлень
компетентність і якість логістичних послуг
можливість контролю і відстеження вантажів
своєчасність доставки вантажів у пункти призначення

2010
155

2012
155

Роки
2014
160

2016
160

2018
160

102

66

61

80

66

135
79
84
77
112
114

88
70
83
61
50
68

69
71
67
72
45
52

116
84
95
95
61
54

89
119
68
61
52
56

Складено автором на основі джерела [16].

Відповідно до Індексу ефективності логістики
Світового банку Україна в 2018 р. займає 66 місце в
списку з 160 країн світу, що є кращим показником порівняно з минулими роками. Але все ж таки слабкий
рівень логістичної інфраструктури, а саме високий рівень фізичного та морального зносу, сповільнює розвиток країни в цілому, що підтверджується падінням з
84 місця у 2016 р. до 119 місця у 2018 р. за складовою
якості логістичної інфраструктури (рис. 1).
Для транспорту характерне багатоцільове функціонування, що ґрунтується на його участі в соціальноекономічних відносинах різних рівнів, а також певній
соціально-економічній сутності транспортної системи.
Традиційними функціями, які проявляються в процесі
взаємодії ринку транспортних послуг із зовнішнім середовищем, є системоутворююча, інтегруюча, конкурентоутворююча, посередницька, ціноутворююча.
Вони спрямовані на коригування поведінки економічних суб'єктів, у першу чергу представників попиту
та пропозиції, орієнтуючи їх у поле ринкових можливостей. Акцентуємо увагу на тому, що саме конкурентоутворююча функція національного транспортного
ринку ослаблена, а ціноутворення в умовах монополії
носить здебільшого адміністративний характер. Оскільки
розвиток конкурентного середовища є необхідною
умовою для ефективного функціонування транспортного ринку, нині вкрай актуальні впровадження заходів щодо його реформування й демонополізації задля
розвитку внутрішньогалузевої конкуренції в умовах
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економіки замкненого циклу. Транспортна система
України як країни з транзитним потенціалом, що орієнтована на євроінтеграцію, має відповідати міжнародним стандартам та бути конкурентоспроможною
на європейському відкритому ринку транспортних послуг. Зокрема, рівень транспортних послуг у сфері
вантажних перевезень має відповідати вимогам та потребам міжнародного вантажовласника. Це потребує
визначення стратегічних орієнтирів та реалізацію відповідних економічних реформ у напрямку реструктуризації й оновлення об’єктів логістичної інфраструктури, удосконалення технології перевезень і підвищення якості транспортно-експедиційних послуг відповідно до вимог ринкової економіки, європейських
та світових стандартів якості у цій сфері.
Транспортно-логістичне забезпечення в Україні перебуває в стані технологічного відставання, недостатнього рівня фінансування проєктів, низької ефективності функціонування, маючи високий рівень зношеності об’єктів логістичної інфраструктури. Запропонованою Національною транспортною стратегією
до 2030 р. [17] визначено розвиток транспорту як базової галузі економіки, що формує ефективні механізми державного управління транспортно-логістичною системою, інтегрованість України в європейську
інфраструктурну мережу, зростання безпекових чинників держави, підвищення якості послуг. Метою зазначеної вище стратегії є створення інтегрованої у світову транспортну мережу транспортної інфраструкту-
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Рис. 1. Позиціонування України за індексом ефективності логістики у розрізі складових за 2010-2018 рр.
Побудовано автором на основі джерела [16].

ри України, орієнтація на потреби споживачів транспортних послуг та формування сприятливих умов для
бізнесу, що забезпечить конкурентоспроможність та
ефективність національної економіки.
Міністерством інфраструктури України було ініційовано реформу інфраструктури, що спрямовано на
створення ефективного транспортного комплексу України, інтегрованого у світову транспортну мережу, та
забезпечення його безпечного функціонування, досягнення Україною статусу регіонального транспортного хабу, задоволення потреб населення в перевезеннях і покращення умов ведення бізнесу для забезпечення конкурентоспроможності та ефективності національної економіки [18].
Враховуючи вищенаведене, автором запропоновано стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в умовах створення нової економічної

2021/№1

моделі з орієнтацією на економіку замкненого циклу
(рис. 2).
Логістична інфраструктура є тим ефективним інструментом управління на мікро-, мезо- та макрорівнях, який здатен забезпечити проривний синергетичний ефект. Логістичні ланцюжки виробництва та просування створеного продукту стануть засобом економії
матеріальних, сировинних, енергетичних, фінансових,
трудових та інших ресурсів.
Враховуючи те, що реалізація стратегічних напрямів розвитку логістичної інфраструктури України в
умовах створення нової економічної моделі замкненого циклу вимагає створення національної логістичної стратегії, метою якої є гармонізація інтересів
учасників економічного процесу в соціально-економічному середовищі, то її основні напрями мають бути
спрямовані на удосконалення параметрів вхідних по-
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Рис. 2. Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури України
в умовах створення нової економічної моделі
Джерело: запропоновано автором.

токів ресурсів на основі покращення зв’язків з
суб’єктами підприємництва; удосконалення внутрішніх потоків, тобто результатів і погодженості дій;
удосконалення зв’язків зі споживачами, забезпечення
найбільш точної відповідності вихідних потоків товарів та послуг з їх вимогами. Саме логістична стратегія
націлена на формування логістичних ланцюгів транспортних та вантажних потоків від їхнього виникнення
до кінцевого споживача.
Висновки та рекомендації. Динаміка індексу
ефективності логістики (LPI) України свідчить про
поступовий розвиток ринку логістичних послуг, однак
темпи такого розвитку залишаються нижчими, порівняно із іншими країнами. Україна має значні перспективи для розвитку ринку логістики, однак слід
приділити особливу увагу забезпеченню простоти організації поставок за конкурентоспроможними цінами
та прозорості митних служб, покращенню якості логістичної інфраструктури.
Реалізація стратегічних напрямів розвитку логістичної інфраструктури України дозволить досягти
стратегічні цілі шляхом координування і розподілу ресурсів, формуючи при цьому когерентний зв'язок з використанням інтегрованого впливу інструментів інтелектуалізації, цифровізації, комунікація логістичного
забезпечення розвитку інноваційного співробітництва
на основі бізнес — моделі «держава — бізнес — наука»,
що дозолить корегувати закономірний результат неузгодженості розвитку основних елементів логістичної
інфраструктури України.
Підвищення ефективності національного ринку
логістики приведе до появи на ринку більшої кількості
компетентних провайдерів комплексних логістичних
послуг, приваблення на ринок закордонних гравців,
що матиме позитивний вплив на господарство країни
в цілому.
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ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ТА НОВАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ,
ЇХ ВПЛИВ НА СТВОРЕННЯ УМОВ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ
В ОПОДАТКУВАННІ
Постановка проблеми. Одним із головних завдань
формування дієвої Державної податкової служби є її
постійне вдосконалення шляхом внесення змін як до
Податкового кодексу, так і до всіх складових податкового законодавства України. Робота за цим напрямом
носить в країні постійний характер. Вагомим вкладом
є зміни, що прийняті у 2020 р. останнім Законом України № 466-ІХ. Вони забезпечують можливості для
реформування податкової політики, враховуючи сучасні виклики в державі, загальні настрої платників
податків та залишатися в межах міжнародних вимог.
Тому вивчення чинної законодавчої бази, технікоюридичних інструментів реагування у застосуванні запропонованих державою змін залишається нагальним
завданням всіх учасників, що забезпечують ефективність податкової системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бухгалтерський облік та, зокрема, податкова політика держави
є відображенням стану розвитку економіки, можливостей її адаптації до загальної світової інтеграції. Тому
процес його постійного вдосконалення та розвитку залишається об’єктом досліджень науковців та практиків, про що свідчать аналітичні та академічні праці
М. Кужельного, Ф. Бутинця, В. Жука, В. Швеця,
В. Бачинського, А. Реуна, К. Кузьміної та інших дослідників із зазначеної проблеми.
Метою статті є: акцентування уваги на найбільш
вагомих змінах у сфері реформування оподаткування
задля вирішення проблем бухгалтерського обліку із
використанням державної нормативно-правової бази
як у межах країни так і на рівні узгодження зі світовими стандартами.
Виклад основного матеріалу. Зміни за Законом України від 16.01.2020 р. № 466-ІХ «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо встановлення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»
(раніше законопроєкт № 1210) [1] стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб, їх філій
та інших виділених на окремий баланс підприємств
незалежно від форми власності та організаційно-правових форм (крім банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають
фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).
Зміни, що встановлюються цим законом дозволять вдосконалювати та спрощувати систему адміністрування податків, узгоджувати її з світовими стандар-
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тами; запроваджувати міжнародні стандарти податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі; здійснювати імплементацію положень Плану
протидії практикам розмивання оподатковуваної бази
й виведення прибутку з-під оподаткування (План дій
ВЕРS); проводити реформування інституту фінансової
відповідальності; запроваджувати нові підходи до розуміння окремих інститутів податкового права; посилювати боротьбу з недоброчесними практиками у
сфері оподаткування.
Нормативно-правовий акт, що затверджує зміни:
Наказ Мінфіну від 14.01.2020 р. № 6 «Про затвердження змін до деяких методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку».
Зазнали змін: методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, запасів, нематеріальних активів, фінансових витрат, спільної діяльності, а також рекомендації щодо облікової політики та
інші.
На практиці потрібно:
— в організації ведення бухгалтерського обліку
основна мета змін це — проведення документів відповідно до чинного законодавства;
— підприємствам, що складають спрощену фінансову звітність, зафіксувати в наказі про облікову
політику вибір на користь загального або спрощеного
Плану рахунків;
— усім суб’єктам господарювання для обліку витрат діяльності використовувати рахунки класу 9 «Витрати діяльності». Вибір (застосування чи незастосування) рахунків класу 8 «Витрати за елементами» зафіксувати в наказі про облікову політику.
У чому суть змін бухгалтерського обліку від лютого 2020 р.?
Облікова політика
У Методичних рекомендаціях щодо облікової політики підприємства, затверджених Наказом Мінфіну
від 27.06.2013 р. № 635 уточнено, що розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає,
зокрема, застосування класу 8 «Витрати за елементами» та класу 9 «Витрати діяльності» Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
і господарських операцій підприємств і організацій,
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 «Загальний План
рахунків» (п. 2.1 та п. 2.2.1) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. № 892/4185.
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Зміни на рахунку 10 «Основні засоби», який має
9 субрахунків (100 — 109).
1. Наказом Мінфіну України від 12.12 2017 р.
№ 1019 уточнено назву одного з об’єктів бухгалтерського обліку — «Багаторічні насадження та плодоносні рослини» на «Багаторічні надходження». У
Плані рахунків бухгалтерського обліку ці зміни враховано [3].
Довідково, плодоносні рослини — це довгострокові біологічні активи, які використовуються в процесі
виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільгосппродукцію або додаткові
біологічні активи, тобто сади або виноградники.
Продукцію, яку дають ці плодоносні рослини потрібно розглядати як сільськогосподарську продукцію
і обліковувати за нормами ПСБО 30.
2. Сума, яку підприємство очікує отримати від
ліквідації об’єкта основних засобів (реалізації) після
закінчення строку їх корисного використання (установленого комісією, створеною наказом керівника
підприємства), — це ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів;
3. Уточнення на рахунках:
Дебет рах. 683 «Розрахунки з іншими кредиторами»
Кредит рах. 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

передбачають, що під час повернення орендодавцю цілісного майнового комплексу (й об’єктів основних засобів у його складі) орендар робитиме проведення щодо залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби.
При створенні цільового фонду з відновлення основних засобів залишок невикористаного цільового
фонду, що підлягає поверненню, відображається в обліку кореспонденцією рахунків:
Дебет рах. 48 «Цільове фінансування і цільове надходження»
Кредит рах. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

4. Фінансові витрати затверджені Міністерством
фінансів України у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку фінансових витрат Наказом Мінфіну від 01.11.2010 р. № 1300.
Уточнення: фінансові витрати не застосовуються
підприємствами, які відповідно до законодавства
складають фінансову звітність за МСФЗ.
Ці Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку не поширюються на юридичних осіб, які відповідно до Закону від 16.07.2009 р. № 996-ХІV визнані
мікропідприємствами, тобто малими підприємствами,
які ведуть спрощений бухгалтерський облік витрат та
доходів відповідно до законодавства податкового, а також на представництва іноземних СГ.
Для цілей бухгалтерського обліку перелік фінансових витрат наведено у пп. 1.3 Методичних рекомендацій № 1300 за загальним правилом, визначеним
ПСБО 31 «Фінансові витрати», але якщо підприємство
залучає позикові кошти для придбання (або створення) кваліфікованого активу, фінансові витрати, що
виникають у зв’язку з такими запозиченнями, слід капіталізувати, тобто включати до собівартості кваліфікаційного активу.
Кваліфікаційний актив — це актив, який потребує
суттєвого часу (понад 3 місяці) для його створення.
5. Запаси.
Відбулися формальні зміни в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від
10.01.2007 р. № 2:
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1) визначено, що надходження запасів на підприємство оформляється відповідними документами, типові форми яких затверджуються Державною службою
статистики та іншими центральними органами виконавчої влади (п. 3.1, розділ 3);
2) відтепер отримання запасів як внесок до Статутного капіталу оформляється прибутковим ордером
(типова форма № М — 4, затверджена Наказом Мінстату від 21.06.1996 р. № 193) або актом про приймання матеріалів (типова форма № М-7, затверджена
Наказом Мінстату від 21.06.1996 р. № 193), або товарно-транспортною накладною (форма № 1 — ТН,
затверджена Наказом Мінтрансу від 14.10.1997 р,
№ 363 тощо) (п. 3.3, розділ 3);
3) у формі закупівельного акта, якщо оформлюються надходження запасів від фізичних осіб (не СПД)
торговельними підприємствами та закладами ресторанного господарства не фіксуватиметься місце його
складання (п. 3.10, розділ 3);
4) перевірка фактичної наявності запасів, їх стану
та умов зберігання здійснюється в ході інвентаризації.
Інвентаризація проводиться відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419
«Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» та «Положення про інвентаризацію активів та
зобов’язань», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (п. 4.13, розділ 4);
5) вилучено норму, згідно з якою порядок відображення суми ПДВ, що обчислюється під час надходження та вибуття запасів, визначався Інструкцією
з бухгалтерського обліку податку на додану вартість,
затвердженою Наказом Міністерства фінансів України
від 01.07.1997 р. № 141 (п. 5.9, розділ 5). Довідково: з
09.08 2019 р.) ця Інструкція втратила чинність на
підставі Наказу Міністерства фінансів України від
18.06.2019 р.) № 247;
6) з додатка 3 вилучено бухгалтерський запис за
операцією «Списання втрати запасів, понесених внаслідок надзвичайних подій».
Пояснення автора статті Н. М. Ткаченко: У
Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від
30.11.1999 р. № 291 (далі Наказ № 291, загальний план
рахунків, п. 2.1) відсутній рахунок 99 «Надзвичайні витрати».
Згідно з внесеними змінами використання рахунків класу 9, який є обов’язковим для підприємства,
можуть застосовуватися і рахунки класу 8 (п. 2.8).
Однак така вимога не є новиною для СГ. Тому
що з 23.07.2019 р. Наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 226 внесено відповідні зміни
до Інструкції про застосування загального Плану рахунків, затвердженого Наказом № 291. З того часу вибір фактично полягає в тому, чи вести рахунки обох
названих класів, чи обмежитися класом 9 «Витрати діяльності».
Довідково: клас 8 «Витрати за елементами» рахунків передбачено лише в загальному Плані рахунків.
Водночас, зі спрощеного Плану рахунків, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від
19.04.01 р. № 186 (далі Наказ № 186) його представники (рахунки 84 та 85) були видалені ще у 2011 р.
Тому, ще відтоді застосовувати рахунки класу 8
лише ті, хто використовує загальний, але не спрощений План рахунків.
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Спрощений План рахунків можуть використовувати мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть скорочений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності — у разі складання ними фінансової звітності відповідно до НП (СБУ 25 (Наказ № 186).
Великі та середні підприємства права вибору позбавлені: вони можуть застосовувати лише загальний
План рахунків.
Це змусило тих, хто раніше застосовував лише рахунки класу 8 «Витрати за елементами», почати застосовувати також рахунки класу 9 «Витрати діяльності».
Для тих, хто застосовував лише рахунки класу 9
«Витрати діяльності» або рахунки паралельно класів 8
і 9, фактично нічого не змінилося, вони можуть робити так і далі.
Крім зазначених змін із Методичних рекомендацій № 635 вилучено норму, згідно з якою первісна
(переоцінена) вартість основних засобів може бути
збільшена на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням
та ремонтом об’єкта, визначеному в порядку, установленому податковим законодавством (п. 2.30) [4].
Пропозиція автора статті Н. М. Ткаченко: повернути до Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 99 «Надзвичайні витрати», який було виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів України
№ 627 від 27.06.2013 р.
Після уведення до Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунку 99 «Надзвичайні витрати» автором пропонується наступна кореспонденція рахунків
бухгалтерського обліку:
Дебет рах. 99 «Надзвичайні витрати»
Кредит рах. 20 «Виробничі запаси»
Кредит рах. 21 «Поточні біологічні активи»
Кредит рах. 22 «Малоцінні швидко зношувані предмети»
Кредит рах. 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»
Кредит рах. 28 «Товари».

Податкові зміни за Законом України від 16.01.2020 р
№ 466: експрес — аналіз від ДПС 26.05.2020 р.
Загальні зміни запроваджені цим Законом:
1. Зміни, що стосуються обліку платників податків:
— змінюються критерії належності платників податків до великих платників (сплата виключно податкових платежів — 1,5 млн євро (було 1 млн) податкові
та митні платежі);
— встановлюється порядок обліку в контролюючих органах нерезидентів (іноземних компаній, організацій) (взяття їх на облік в контролюючих органах
здійснюється після акредитації (реєстрації, легалізації)
на території України відокремленого підрозділу або до
отримання нерезидентом майнових прав на нерухомість або землю в Україні, або до відкриття рахунків в
банках України. У разі акредитації на території України відокремленого підрозділу, одночасно із взяттям
на облік нерезидента здійснюється взяття на облік і
його відокремленого підрозділу — вдосконалюється
порядок реєстрації платниками податку на додану вартість;
— забезпечується облік фізичних осіб підприємств з ознакою провадження «незалежної професійної діяльності».
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2. Зміни, що стосуються податку на прибуток підприємств:
— розширюється коло податкових активів:
— на юридичних та фізичних осіб — «спрощенців», а також фізичних осіб, які провадять незалежну
професійну діяльність — щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з
України;
— на юридичних осіб — «спрощенців» — щодо
отриманого скоригованого прибутку контрольованої
іноземної компанії;
— не нараховується амортизація за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією;
— вводиться окремий облік процентів, що були
капіталізовані (підлягали включенню до собівартості
необоротного активу) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності [2];
— уточнюється порядок врахування процентів,
що сплачуються за кредитами, позиками та іншими
борговими зобов’язаннями (тонка капіталізація) щодо:
розповсюдження обмеження по врахуванню таких процентів щодо кредитів, позик та інших боргових
зобов’язань, отриманих як від пов’язаних, так і непов’язаних осіб резидентів та нерезидентів;
визначення одного критерію для застосування
значного порядку та збільшення фінансового результату до оподаткування — за умови того, що загальна
сума нарахованих процентів за такими зобов’язаннями
перевищує 30 відсотків суми розрахованого об’єкта
оподаткування податком на прибуток звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів, збільшеного на суму фінансових витрат
за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за даними податкової звітності того ж
звітного (податкового) періоду;
— запроваджуються нові різниці, які зменшують
фінансовий результат до оподаткування щодо сум:
нарахованих доходів у вигляді дивідендів на користь платника контрольованої іноземної компанії;
нарахованих на користь платника доходів у вигляді дивідендів та від участі (не менше 10%) в капіталі
нерезидентів, які не входять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;
визнаних доходів від визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на
дату балансу відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності (цього немає в Законі
№ 466);
від’ємного значення об’єкта оподаткування (на
дату затвердження передавального акта або розподільчого балансу) платника податку, що реорганізується
шляхом приєднання, злиття, перетворення або поділу
у платника податку — правонаступника, якщо такі
платники були пов’язаними особами більше ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання (злиття);
— вводяться нові різниці, які збільшують фінансовий результат до оподаткування щодо сум:
30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 цього Ко-

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ТКАЧЕНКО Н. М.
дексу), реалізованих на користь нерезидентів, які відходять до переліку держав (територій) низькоподаткових юрисдикцій;
частини скоригованого прибутку контрольованої
іноземної компанії, пропорційної частці, якою володіє
або яку контролює особа, що обчислюється відповідно
до правил, визначених ст. 39-2 Кодексу;
витрат, понесених платниками податків на користь нерезидентів, якщо такі операції не мають ділової мети;
— уточнюються та доповнюються різниці, які застосовуються для збільшення фінансового результату
до оподаткування, щодо сум штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами
державної влади за порушення вимог законодавства;
— уточнюється порядок та особливості оподаткування нерезидентів у частині доповнення переліку доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України, які підлягають оподаткуванню, зокрема:
прибутком від здійснення операцій з продажу або
іншого відчуження акцій корпоративних прав, часток
в іноземних компаніях, організаціях, утворених відповідно до законодавства інших держав, крім тих, що
знаходяться в обігу на фондовій біржі;
доходами від відчуження прав нерезидента на видобуток та розробку родовищ корисних копалин мінеральних джерел та інших природних ресурсів, розташованих на території України;
— збільшуються з 6 тис. грн до 20 тис. грн сума,
яка використовується при визначенні основного засобу (пп. 14.1 138 ПКУ);
— збільшується межа з 20 млн грн до 40 млн грн
доходу, коли об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств можна не коригувати на фінансові
різниці;
— запроваджується прискорена амортизація основних засобів на період 2020-2030 рр.
3. Зміни щодо податку на додану вартість:
— запровадження для звітності з ПДВ єдиного
звітного періоду — календарний місяць (у тому числі
і для платників єдиного податку) з метою спрощення
адміністрування ПДВ, застосування єдиного підходу
до формування показників звітності та їх відображення в інформаційних системах ДПС;
— визначення бази оподаткування для операцій з
постачання електричної енергії, виходячи з ціни, яка
склалася на рахунку електричної енергії без необхідності донарахування податкових зобов’язань з ПДВ,
якщо така ринкова ціна електричної енергії менша замість її придбання.
4. Зміни щодо податку на доходи фізичних осіб:
— визначення порядку оподаткування прибутку
контрольованих іноземних компаній;
— оподаткування за основною ставкою 18 відсотків доходу, отриманого платником податку протягом
звітного податкового року третього та наступних
об’єктів нерухомості (транспортних засобів (перший
об’єкт на рік залишається за нульовою ставкою, другий — за ставкою 5 відсотків);
— уточнення переліку витрат для фізичних осіб —
підприємств у частині витрат на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за
об’єкти нежитлової нерухомості витрат на реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів;
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— списується сплата податку на доходи фізичних
осіб з пенсій розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму;
— звільняється від сплати 5% ПДФО під час продажу об’єкт незавершеного будівництва за умови перебування такого майна у власності платника податку
понад 3 роки.
5. Спрощена система оподаткування:
— виключено вантажні авто з об’єктів, які не
підлягають амортизації ФОП на загальній системі оподаткування;
— зменшено із 15 до 10 днів строк, до закінчення
якого платник єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% може подати заяву про зміну ставки цього податку на 3% + 20% ПДВ;
— оновлено поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного податку — 1-3 груп
при наданні нерухомого майна в оренду;
— визначено, що анулювання реєстрації єдиного
податку можливе у разі наявності податкового боргу,
який перевищує 1020 грн.
6. Місцеві податки:
— збільшується податок для житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних
метрів (для квартири) або 500 квадратних метрів (для
будинку) — 25 000 грн на рік за кожен такий об’єкт
нерухомості;
— змінюються строки прийняття та оприлюднення органами місцевого самоврядування рішень про
ставки місцевих податків, а також інформування контролюючих органів про прийняття рішень;
— контролюючі органи зобов’язуються інформувати органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;
— встановлюється визначення «Доба» та «Розрахункова година» для визначення бази справлення туристичним збором;
— встановлюється можливість визначення податкових зобов’язань з плати за землю на підставі невнесених до державних реєстрів правовстановлюючих документів на земельні ділянки;
— уточнюється порядок нарахування та надсилання контролюючим органом фізичним особам сум
плати за землю.
Важливі зміни податково-юридичного законодавства, що набувають чинності у 2021 р.:
— оподаткування фізичних осіб:
1. Податкове зобов’язання. З 1 січня 2021 р. змінилися штрафи за пізню сплату узгодженого податкового зобов’язання (згідно з поданою декларацією про
майновий стан і доходи):
при затримці до 30 календарних днів включно у
розмірі 5% від суми простроченого податкового зобов’язання (замість 10%, які застосовувалися раніше);
при затримці понад 30 календарних днів включно — у розмірі 10% від суми простроченого податкового зобов’язання (замість 20%, які застосовувалися
раніше).
2. Річна декларація про майновий стан і доходи.
Внесено зміни до форми річної декларації про майновий стан і доходи. Наказ діє з 1 січня 2021 р., проте
декларація за цією формою буде подаватися починаючи з 1 січня 2022 р.
3. Звітність роботодавців з нарахування єдиного
соціального внеску (ЄСВ) за співробітників.
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Починаючи з 2021 р. зазначена звітність повинна
подаватися у складі звітності з ПДФО. Відповідно
оновлена форма 1ДФ тепер, окрім ПДФО, включає також ЄСВ. Вперше 1ДФ за цією формою подаватимуть
за І квартал 2021 р.
4. Іноземний інвестиційний дохід.
У річній декларації про майновий стан і доходи
за 2020 р. вперше можна буде декларувати іноземний
дохід із застосуванням правил передбачених для оподаткування інвестиційного доходу з джерелом походження в Україні.
Норми є чинними з 23 травня 2020 р. Фактично
застосування нових правил розпочинається з січня
2021 р.
5. Облік доходів і витрат для фізичних осіб. Спрощено вимоги щодо ведення обліку доходів і витрат для
фізичних осіб, зареєстрованих як суб’єкти підприємницької діяльності (Закон України № 786-ІХ від
14 липня 2020 р.). Для платників єдиного податку змінилася форма декларації (Наказ Міністерства фінансів
України № 752 від 9 грудня 2020 р.).
6. Правила застосування РРО.
Протягом 2021 р. РРО незалежно від суми отриманого доходу, будуть потрібні тим ФОП — «єдинникам» 2-4 груп, які здійснюватимуть реалізацію:
— технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
— лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;
— ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння органічного утворення та напівдорогоцінного каміння.
Висновки. Як вже зазначалось, внесення змін до
нормативної бази в бухгалтерському обліку є необхідним і постійним процесом, тому що це є відображенням руху (зростання чи падіння) в економіці, який
відбувається як в Україні, так і в світі. Слід наголосити
на важливості таких змін, зафіксованих Законом України № 466, які мають бути вагомим важелем реформування у податковій сфері. При цьому, необхідно
і надалі проводити роботу з вивчення та запровадження новацій з метою їх ефективного та виваженого
використання у практичній діяльності.
Пропозиції автора статті:
Зокрема, досвід застосування нормативних нововведень показує, що не завжди подібні пропозиції є
ефективними при веденні господарської діяльності і за
необхідності слід вносити корективи у вже прийняті
документи.

Так, наприклад, пропозицією автора є наступне:
повернути до Плану рахунків бухгалтерського обліку
рахунок 99 «Надзвичайні витрати», який було виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів України
№ 627 від 27.06.2013 р.
У разі введення до Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунку 99 «Надзвичайні витрати» пропонується наступна кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку:
Дебет рах. 99 «Надзвичайні витрати»
Кредит рах. 20 «Виробничі запаси».
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ОЦІНКА ПРОВІДНИХ ІНДИКАТОРІВ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
Вступ. Протягом 2020 р. два банки були визнані
неплатоспроможними у зв’язку з невиконанням нормативів капіталу. Тож наприкінці року працювало
73 платоспроможних банки. Хоча частка державних
банків у чистих активах протягом року скоротилася на
користь приватних, більше половини активів сектору
все ще належить державним банкам. Наприкінці року
двадцять найбільших банків мали понад 90% активів
сектору [1, с. 1].
Обмежувальні заходи для бізнесу як спосіб стримання поширення пандемії спричинили фінансові
труднощі для окремих позичальників банків у першому півріччі 2021 р. Це може негативно вплинути на
якість обслуговування кредитів, а отже, зумовить потребу в додатковому формуванні резервів банками.
Щоб упевнитися, що заявлена банками якість
кредитного портфеля відповідає дійсності, Національний банк України проведе оцінку якості активів банківського сектору, а 30 банків додатково пройдуть
стрес-тестування [1].
Метою статті є розробка еталонної матриці визначення фінансового стану і ризику банкрутства
банку.
Постановка проблеми і стан її розв’язання. Під
провідними індикаторами регуляторної політики держави в сфері банківських послуг слід розуміти рівень
фінансового стану, ступінь ризику банкрутства і ринкову вартість банків. При цьому ринкова вартість конкретного банку виступає цілеспрямованим критерієм
механізму регулювання банківської діяльності.
З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед
вкладниками, а також запобігання неправильному
розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики,
що притаманні банківській діяльності, Національний
банк України відстежує економічні нормативи капіталу, кредитного ризику, ліквідності, інвестування та
валютного ризику [2].
Економічні нормативи є основою пруденційного
регулювання банківського сектору національної економіки. Але, на нашу думку, відстеження економічних
нормативів окремих банків потрібно доповнити моделями дискримінантного аналізу для комплексного визначення фінансового стану і ризику банкрутства
банків, яке стає можливим завдяки спрацюванню закону «великих чисел».
Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення кредитного ризику в банківській сфері національної економіки обумовило зростання уваги національного регулятора до методів оцінки фінансової
стійкості банків, їх поточного та прогнозного фінансового стану з урахуванням імовірності банкрутства.
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Формуючи модель комплексної оцінки сукупного
ступеня ризикованості банку, Л. О. Примостка обґрунтувала поняття, зміст та вимір відповідного динамічного нормативу який включає вісім коефіцієнтів з
урахуванням їх значимості щодо оцінки рівня ризикованості кредитної установи. На її погляд ці коефіцієнти (достатність капіталу, миттєва ліквідність, норматив валютної позиції, мультиплікатор капіталу,
коефіцієнт ризику кредитного портфеля, індекс відсоткового ризику, питома вага кредитного портфеля в
загальних активах, питома вага високоліквідних активів у загальних активах) дозволяють оцінити такі основні ризики банку: кредитний, процентний, валютний та ризик ліквідності [3].
Але в реальних умовах перелік цих факторів динамічно змінюється залежно від зовнішніх та внутрішніх чинників. Тому ця модель не вирішує проблеми виникнення мультиколінеарності — наявності
сильної кореляції між факторами, що призводить до
підвищеної чутливості сукупного ступеня ризикованості банку від відібраних факторів.
Розвиваючи методичний підхід Л. О. Примостки
до оцінки фінансової стійкості банку шляхом визначення сукупного рівня ризикованості його діяльності
з використанням методів непараметричної статистики
та методи дискримінантного аналізу О. О. Терещенка
до оцінки фінансового стану банку, у статті розроблена еталонна матриця визначення фінансового стану
і ризику банкрутства банку. Побудова та використання
еталонної матриці дискримінантного аналізу рівня фінансового стану і ступеня ризику банкрутства банку
дозволить після виконання відповідних аналітикорозрахункових процесів віднести конкретний банк до
певної групи із задовільним чи незадовільним фінансовим станом та допустимим чи недопустимим ризиком настання банкрутства.
Визначити рівень фінансового стану банку та ступінь ризику настання його банкрутства можливо з використанням методів дискримінантного аналізу, які
надають можливість виразити одну із залежних змінних у вигляді лінійної комбінації інших показників
або вимірювань.
На першому етапі дискримінантного аналізу здійснюється вибір найбільш значимих фінансових показників. На другому етапі аналізу, для кожного з них
встановлюється ваговий коефіцієнт дискримінантної
функції, що визначає значення критерію Z-інтегрального показника, який і характеризує фінансовий стан
банку.
Інтегральний показник фінансового стану банку
доцільно розраховувати за формулою [4, с. 106]:
Z = a0 + а1x1 + а2x2 + ... + anxn,

(1)
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Надра (01.01.15)
Фінанси та кредит (01.07.15)
Дельта банк (01.01.15)
Ві Ей Бі банк (01.10.14)
Банк кредит Дніпро
Фідобанк
Платинум банк
Таскомбанк
Промінвестбанк
Сбербанк Росії
ВТБ банк
ПУМБ
Альфа-банк
Ощадбанк
ОТП банк
Райфайзен банк Аваль
Креді Агріколь банк
Кредобанк
Мегабанк
Укрсиббанк
Хрещатик
Піреус банк

Джерело: складено автором [7].

Групи банків за класифікаційними ознаками

5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
*
*

Відібрані банки

Х2
33,96
45,61
40,09
57,11
57,97
24,02
50,37
67,44
94,95
41,16
80,86
61,2
63,09
97,25
57,32
86,01
80,84
67,41
69,42
86,81
56,27
125,27

Рентабельність
активів (ROA)
Х3
-3,30
-6,18
0,07
-0,29
-9,48
-20,26
-3,06
0,60
-14,22
0,00
-56,06
-2,02
-2,95
-4,85
-7,40
0,00
0,41
2,17
0,18
0,34
-1,40
0,26

Рентабельність
капіталу (ROE)
Х4
-28,00
-75,71
5,40
1,34
-173,17
-146,33
-53,96
6,13
-135,1
-101,32
-855,18
-18,33
-62,33
-42,44
-131,37
-71,60
6,04
16,32
1,90
6,32
-21,68
1,98

Миттєва
ліквідність
Х5
1,80
17,8
15,8
12,93
29,1
47,13
86,51
103,03
13,25
6,25
50,73
81,43
37,59
44,86
12,07
49,44
74,50
3,72
33,88
51,00
40,07
64,62

Х6
-1,20
-1,49
-0,50
3,36
1,27
4,63
0,60
9,37
5,33
9,58
0,29
13,18
5,54
11,21
13,46
21,94
15,76
13,62
2,08
8,70
2,11
5,69

Х7
19,00
9,19
8,60
2,31
51,99
12,28
25,04
79,24
29,68
18,77
53,79
16,15
76,64
51,63
135,41
85,87
21,01
16,52
6,29
25,09
6,49
6,55

Рівень резервування кредитів

Адекватність
регулятивного
капіталу (Н2)
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Поточна
ліквідність (Н5)

Х1
13,20
11,68
10,01
10,70
1,58
8,71
6,81
18,53
7,05
6,79
10,24
12,48
5,75
13,01
8,16
13,23
15,65
11,02
13,05
13,14
8,09
59,38

Процентна
маржа

Фактори

Х8
-17,91
-6,19
5,82
-2,11
10,00
2,20
2,74
12,88
-11,51
-0,54
-18,12
16,12
0,86
14,29
13,76
20,00
17,23
21,50
-1,15
8,79
4,68
6,91

Чистий спред

Інформаційно-статистична база еталонної матриці дискримінантного аналізу фінансового стану банку
та ступеня ризику його банкрутства

Х9
-15,70
11,81
-1,65
11,37
6,25
-24,66
16,98
-0,07
18,18
30,24
28,90
-1,11
48,61
80,04
40,49
33,52
20,81
33,77
36,66
66,47
8,45
-5,71

Темп зміни депозитного портфелю

148
Темп зміни відсоткових ставок
за депозитами
Х10
86,2
35,9
54,76
67,41
29,88
17,35
8,93
26,68
14,44
37,15
40,36
34,92
-3,32
-16,04
-4,69
1,25
-18,31
-9,88
5,57
-8,80
10,08
-12,63

Таблиця 1

Х11
30,77
12,88
8,54
20,51
7,45
27,10
7,72
14,85
40,32
11,36
29,31
16,71
8,48
20,22
7,43
10,88
8,11
20,99
16,11
6,83
8,96
36,27

Співвідношення
капіталу
до депозитів

АРТЕМЕНКО Д. М.

АРТЕМЕНКО Д. М.
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де Z — інтегральний показник фінансового стану підприємства;
а1... аn — параметри дискримінантної моделі, що
визначають ступінь значимості відповідного фінансового коефіцієнта;
х1... хn — показники дискримінантної функції, фінансові коефіцієнти;
а0 — вільний член дискримінантної функції, що
формалізує значення Z-показника до заздалегідь відомої величини, наприклад, може мати нульове значення.
Інформаційно-статистичною базою дискримінантного аналізу фінансового стану для побудови еталонної матриці стали результати діяльності 20 банків
України (див. табл. 1).

Дискримінантний аналіз фінансового стану та
ймовірності банкрутства був виконаний з використанням їх статистичної звітності, а для збанкрутілих банків обирались дані останньої звітності перед введенням тимчасової адміністрації. Саме у 2015-2016 рр.
відбувалось виведення значної кількості банків з банківського сектору національної економіки (близько
ста одиниць).
Визначення факторів, які здійснили найбільш
суттєвий вплив на результативний показник, — ймовірність банкрутства банку, було здійснено з використанням можливостей модуля «Discriminant analysis» інструментального засобу Statistica.
Перелік 11 найбільш значущих факторів імовірності банкрутства, які було виокремлено як фінансові
коефіцієнти, представлено у табл. 2.
Таблиця 2

Інформаційно-методичне забезпечення оцінки фінансового стану
та ризику банкрутства банку
Фінансовий коефіцієнт
Формула розрахунку
Регулятивний капітал
Адекватність регулятивного
100%
капіталу (Н2)
Активи зважені за ризиком
Активів первинної та вторинної
Поточна ліквідність (Н5)
ліквідності (з терміном погашення до 31 дня)
100%
Зобов′язань з кінцевим строком погашення до 31
Чистий прибуток
Рентабельність активів
100%
(ROA)
Загальні активи
Чистий
прибуток
Рентабельність капіталу
100%
(ROE)
Власний капітал
Кошти у касі та на кореспонденських рахунках
Миттєва ліквідність
100%
Поточні зобов′язання
Процентні доходи − Процентні витрати
Процентна маржа
100%
Робочі активи
Сумарна вартість резервів
Рівень резервування креди100%
тів
Загальна сума кредитного портфелю
Процентні витрати
Процентні доходи
Чистий спред
100% −
100%
Платні пасиви
Платні активи
Депозити −Депозити
Темп зміни депозитного
100%
портфелю
Депозити
Депозитні ставки −Депозитні ставки
Темп зміни відсоткових
100%
ставок за депозитами
Депозитні ставки
Власний капітал
Співвідношення капіталу до
100%
депозитів
Депозити
Джерело: складено автором.

Модуль «Discriminant analysis» інструментального
засобу Statistica базується на визначенні наступних основних показників і критеріїв статистики, які використовуються для інтерпретації результатів дискримінантного аналізу [5].
1. Толерантність як міра лінійної залежності між
однією незалежною змінною і всіма іншими. Значення
вище 0,1 вказує на достатній рівень толерантності.
Якщо величина толерантності виявиться менше 0,001,
то такий результат сприймається як наявність значної
лінійної залежності, а відповідна незалежна змінна не
включається у дискрімінатне рівняння.
2. F-різниця середніх значень даної змінної в заданих групах (чим більше значення, тим більша різниця середніх). Так з'ясовується, для яких змінних відмінність груп є значущою. Тобто, які фактори найбільш значущі для дискримінантного аналізу.
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3. α-рівень значимості — ймовірність того, що даний результат (або більш значний результат) буде відбуватися при нульовій гіпотезі.
4. Лямбда Уїлкса — відношення внутрішньогрупової суми квадратів до загальної суми квадратів. Даний коефіцієнт характеризує частку дисперсії оцінок
дискримінантної функції, що не обумовлена відмінностями між групами, зменшується з ростом різниць середніх значень. Чим більше її значенння, тим бажаніша наявність цієї змінної у процедурі дискримінації.
5. Часткова лямбда показує відношення лямбда
Уїлкса після додавання певної змінної до лямбда
Уїлкса перед додаванням цієї змінної. Якщо змінна
вносить хоча б якийсь внесок в розділення груп, після
її додавання лямбда Уїлкса повинна зменшитися.
У зв'язку з цим, чим меншим виявляється значення часткової лямбда, тим цінніша дана ознака. Даний показник відображає одиничний внесок відповід-
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ної змінної в розподільну силу моделі: чим менше значення, тим більший вплив.
Узагальнення та осмислення отриманих результатів засвідчило, що на імовірність банкрутства банку
найбільший вплив серед всіх факторів здійснює «Миттєва ліквідність»: лямбда Уілкса — 0,0046; часткова
лямбда — 0,1974; F — критерій виключення — 5,0831;
α-рівень значимості — 0,0520; толерантність — 0,1239
(табл. 3).
Другим за значущістю фактором виступає «Адекватність регулятивного капіталу (Н2)»: лямбда Уілкса — 0,0040; часткова лямбда — 0,2238; F — критерій
виключення — 4,3342; α-рівень значимості — 0,0697;
толерантність — 0,1436 (табл. 3).
Третім за значущістю фактором є «Рівень резервування кредитів»: лямбда Уілкса — 0,0037; часткова
лямбда — 0,2438; F — критерій виключення — 3,8755;

α-рівень значимості — 0,0848; толерантність — 0,4425
(табл. 3).
Найменш впливовими на ймовірність банкрутства банку виявились фактори:
«Чистий спред»: лямбда Уілкса — 0,0011; часткова
лямбда — 0,7681; F — критерій виключення — 0,3773;
α-рівень значимості — 0,8168; толерантність — 0,2101
(табл. 3).
«Рентабельність активів (ROA)»: лямбда Уілкса —
0,0012; часткова лямбда — 0,7338; F — критерій виключення — 0,4534; α-рівень значимості — 0,7682; толерантність — 0,0184 (табл. 3).
«Рентабельність капіталу (ROE)»: лямбда Уілкса — 0,0013; часткова лямбда — 0,7023; F — критерій
виключення — 0,5294; α-рівень значимості — 0,7212;
толерантність — 0,0205 (табл. 3).
Таблиця 3

α-рівень значимості F-критерія

Толерантність

Х11

F-критерій
виключення

Х10

Адекватність регулятивного капіталу (Н2)
Поточна ліквідність (Н5)
Рентабельність активів (ROA)
Рентабельність капіталу (ROE)
Миттєва ліквідність
Процентна маржа
Рівень резервування кредитів
Чистий спред
Зміни депозитного портфелю
Темп зміни відсоткових ставок за депозитами
Співвідношення капіталу до депозитів

Часткова
лямбда

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9

Лямбда Уілкса

Фактори

Показники

Аналіз значущості факторів, які здійснюють найбільш суттєвий вплив
на результативний показник — ймовірність банкрутства банку

0,0040
0,0016
0,0012
0,0012
0,0046
0,0017
0,0037
0,0011
0,0017

0,2238
0,5651
0,7338
0,7024
0,1973
0,5054
0,2438
0,7681
0,5102

4,3341
0,9617
0,4534
0,5293
5,0831
1,2231
3,8755
0,3773
1,1996

0,0697
0,5011
0,7682
0,7212
0,0520
0,4061
0,0848
0,8168
0,4137

0,1436
0,2472
0,0184
0,0205
0,1239
0,1739
0,4424
0,2101
0,2785

0,0021

0,4257

1,6861

0,2880

0,4812

0,0020

0,4374

1,6077

0,3045

0,0957

Джерело: складено автором [7].

Відповідно до характеристик кожного з банків,
які відносяться до певних груп фінансового стану та
ризику банкрутства, визначено вагові коефіцієнти факторів, що відображають ймовірність банкрутства банку (табл. 4).
У загальному випадку вважається, що об’єкт належить тій сукупності, для якої отримано найбільший
показник класифікації — показники ймовірності віднесення об’єктів дослідження до відповідної групи
банків.
Виходячи з даних отриманих у результаті дискримінантного аналізу, можна з дуже великою точністю,
наближеною до 100%, стверджувати, що об’єкти дослідження були правильно віднесені до відповідних
груп ризику.
Якісна характеристика рівня фінансового стану
та ступеня ризику настання банкрутства банку на основі визначення не лише приналежності до певної
множини значень прогнозного індикатора кризи, але
і зазначення рівня ймовірності банкрутства при проведенні розглянутої класифікації дозволяє застосування можливостей апарату нечіткої логіки.
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І. Губарєва, Д. Гонтар оцінку однорідності аналізованих показників — індикаторів фінансового стану
банків пропонують здійснювати шляхом визначення
впливу відповідних компонент на вартість банку: рентабельності, ліквідності, власного капіталу, структури
активів, ділової активності, майнового стану, управління персоналом, конкурентоспроможності, зовнішнього середовища [6].
Наступним етапом інтегрального оцінювання
ключових компонент формування вартості банку вони
визначали аналіз впливу системи показників оцінки
ключових компонент на ціну купівлі-продажу банків
України іноземними інвесторами. Ними був здійснений багатовимірний факторний аналіз наведених семи
компонент формування вартості банку та були виявленні двадцять шість найбільш значущих факторів-показників з п’ятдесяти восьми [6, с. 64].
Але, виходячи з концептуальних положень статичності здійснення вибору факторів-показників, які
формують вартість банку, виявилось не можливим
врахування змін у переліку показників-факторів, яке
забезпечує використання методів дискримінантного
аналізу фінансового стану банку.
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Таблиця 4
Фактори
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11

Коефіцієнти дискримінантних функцій
Група 5,
Група 4,
Група 3,
Показники
α=0,2
α=0,2
α=0,2
Адекватність регулятивного капіталу (Н2)
-1,6714
-1,3031
2,9197
Поточна ліквідність (Н5)
0,5948
-0,0890
0,0660
Рентабельність активів
(ROA)
0,0872
-0,1246
-1,8447
Рентабельність капіталу
(ROE)
0,1206
0,0006
0,0036
Миттєва ліквідність (Н4)
-0,4603
0,3397
0,1947
Процентна маржа
-0,7439
-0,0901
1,0809
Рівень резервування кредитів
0,1969
0,0696
-0,1949
Чистий спред
0,0009
0,4772
-0,0277
Темп зміни депозитного
портфелю
0,2025
0,2568
-0,2023
Темп зміни відсоткових
0,6303
ставок за депозитами
0,2193
0,3231
Співвідношення капіталу
-1,3619
до депозитів
0,9551
0,5885
Константа
-35,1356
-17,5324
-21,9319

Група 2,
α=0,2

Група 1,
α=0,2

-2,1049
-0,2138

1,3230
0,2563

-0,3310

-0,2749

0,0294
0,3281
1,5629

0,0151
-0,1639
0,2251

0,3529
0,0769

-0,0352
0,0147

0,5990

0,0862

0,0921

0,0441

1,0356
-35,4080

-0,2207
-17,7179

Джерело: розраховано автором [7].

Крім того, при прогнозуванні вартості банку з використанням методів прогнозування динаміки окремих статей балансу на основі моделі автокореляції інтегрованого ковзного середнього (ARIMA — Autoregression integrated moving average) та архітектури нейронних мереж не враховується відповідність отриманих результатів нормативним показникам національного регулятора.

Розвиваючи методи дискримінантного аналізу
О. Терещенка до оцінки фінансового стану банку й
імовірності його банкрутства та методичний підхід
Л. Примостки до оцінки фінансової стійкості банку
шляхом визначення сукупного рівня ризикованості
його діяльності з використанням методів непараметричної статистики побудована еталонна матриця визначення фінансового стану і ризику банкрутства
банку (табл. 5).
Таблиця 5

Група та вид
банку за
фінансовим
станом
1

Стійкі

2
3

Стабільні
Проблемні
Кризові

4
5

Банкрути

Еталонна матриця дискримінантного аналізу рівня фінансового стану банку
та ступеня ризику його банкрутства
Діапазони знаДіапазони
Клас банку
Рівень
Група банку
чень інтегральзначень
за рівнем
за ризиком баного показника фінансового
рівня ймовірфінансостану
нкрутства1
фінансового
ності
вого стану
стану
банкрутства2
Високий
0,94-1,00
1 Мінімаль0,00-0,06
ний
Достатній
0,88-0,93
Задовільний 2 Помірний
0,07-0,12
Середній
0,70-0,87
3 Значний
0,13-0,20
Нестабільний
Дефолтний

0,02-0,69
0,00-0,01

Незадовільний

4

Високий

0,21-0,98

5

Максимальний

0,99-1,00

Ступінь
ризику
настання
банкрутства
Допустимий

Недопустимий

1
Група банку за ризиком банкрутства визначена на підставі діапазону значень коефіцієнта дефолту для банківборжників згідно Постанови Національного банку України від 30.06.2016 р. №351 (з доповненнями і уточненнями).
2
Рівень ймовірності віднесення до групи банків-банкрутів розрахований на основі моделей дискримінантних
класифікаційних функцій.

Джерело: складено автором.

Побудова і використання еталонної матриці дискримінантного аналізу рівня фінансового стану та ступеня ризику настання банкрутства банку сприятиме
підвищенню якості фінансового визначення його
ринкової вартості, яка слугуватиме більш надійним індикатором для ухвалення обґрунтованих рішень з боку

2021/№1

власників, менеджерів та клієнтів щодо підтримання
його ефективного функціонування та подальшого стабільного розвитку.
На відміну від визначення тільки поточного фінансового стану банку, як одного з параметрів фінан-
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сової оцінки його ринкової вартості, еталонна матриця віднесення банків до відповідного класу за рівнем фінансового стану і ступеня ризику банкрутства
спрямована на використання результатів їх прогнозування на 3-5 років. Це дозволяють здійснити методи
дискримінантного аналізу, які враховують диміку змін
у переліку показників-факторів фінансової оцінки
ринкової вартості банку під впливом змін зовнішнього
та внутрішнього економічного середовища. Методи
дискримінантного аналізу кількісно визначають потенційний рівень фінансового стану та ступінь ризику
настання банкрутства банку для обґрунтування необхідності проведення поточного та стратегічного коригування його діяльності.
Якщо прогнозна динаміка фінансового стану позитивна, це засвідчує результативність регуляторної
політики, навпроти негативна динаміка вимагатиме
запровадження заходів спрямованих на підтримання
ліквідності та адекватності капіталу.
Використання діапазону значень рівня ймовірності банкрутства, який є оберненою величиною до інтегрального показника фінансового стану банку,
більш диференційовано визначає класи банків за рівнем фінансового стану і групи банків за ризиком банкрутства.
Розроблена еталонна матриця як вихідна складова методичного забезпечення комплексної фінансової оцінки ринкової вартості банків дозволяє уникати
помилок при обранні методичного підходу і методів
розрахунку ринкової вартості конкретного банку та
виявляти потенційні банки-банкрути для детальної
переоцінки їх кредитних портфелів та портфелів цінних паперів.
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ СУКУПНИХ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Домогосподарства як інституціональний сектор економіки України виступають єдиним постачальником трудових ресурсів, найбільшим споживачем товарів і послуг, а також найважливішим суб’єктом процесу цифровізації. Швидке
поширення Інтернету, використання девайсів та мобільних ґаджетів еволюціонувало до усвідомлення суспільством нових економічних можливостей через застосування цифрових технологій. Свідченням цього є
той факт, що Інтернет поступово став важливим інституційним середовищем для купівлі товарів, ведення
бізнесу, навчання, спілкування, одержання інформації, а також пошуку партнерів і кооперації з метою
реалізації економічних інтересів. Очевидно, що цифровізація здійснює вплив на формування сукупних доходів домогосподарств, а відтак, і на рівень їх матеріального добробуту. Тому, нині стають актуальними дослідження динаміки та структурних змін сукупних ресурсів домогосподарств України в умовах сучасних
тенденцій розвитку економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження впливу феномену цифровізації на доходи населення є предметом вивчення таких зарубіжних авторів
як Л. Карабарбуніс (Lucas Karabarbunis), Б. Нейман
(Brent Neumann), Б. Самуель (Bentolila Samuel) [1],
С.-П. Жиль (Saint-Paul Gilles) [2] тощо. Серед українських вчених-економістів (Т. Кізима [3], Д. Лойко [4],
А. Сидорова [5], М. Тимоць [6], С. Юрій [7]) актуальними є дослідження спрямовані на теоретичні підходи
до трактування сутності, статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування ресурсів і витрат домогосподарств. Також, особливий інтерес представляють
роботи С. Білої [8], І. Єгорова, Ю. Рижкової [9],

Л. Єлісєєвої [10], які спрямовані на дослідження соціально-економічних аспектів процесів цифровізації.
Проте, в українському науковому просторі недостатньо уваги приділено проблемам оцінювання ступеня
впливу процесів цифровізації на формування сукупних доходів вітчизняних домогосподарств.
Метою даної статті є дослідження сукупних доходів домогосподарств України та моделювання їх
структурних змін крізь призму процесів цифровізації.
Ключовою науковою гіпотезою визначено твердження
про те, що процеси цифровізації впливають на зростання добробуту вітчизняних домогосподарств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Домогосподарства, згідно із системою національних рахунків, є одним із п’яти секторів національної економіки,
що в процесі своєї діяльності отримують доходи, рівень яких часто є критерієм вимірювання добробуту
суспільства. Доходи виступають не лише основним
джерелом забезпечення матеріальних і нематеріальних
потреб для розвитку особистості, а й головним джерелом формування купівельної спроможності — важливого чинника економічного розвитку будь-якої країни.
За даними Державної служби статистики України
станом на 2019 р. середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства становили 12118,5 грн, демонструючи за період 2001-2019 рр. стійке середньорічне
зростання на 19,65%. Найбільший приріст доходів населення спостерігався у 2005 (44,92%), 2008 (43,77%)
та 2017 (30,88%) роках, що значною мірою пов’язано
зі зростанням темпів валового внутрішнього продукту
(рис. 1). У той час як найнижчий приріст доходів — у
роки криз, спричинених як екзогенними (2009 —
4,23%), так і ендогенними чинниками (2014 — 2,08%).
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Рис. 1 Сукупні доходи домогосподарств і приріст ВВП України за період 2001-2019 рр.
Джерело: сформовано автором за даними URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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На підставі наведених статистичних даних можна
припустити, що зв'язок між ВВП і сукупними доходами домогосподарств носить лінійний характер. У такому випадку лінійне рівняння регресії матиме вигляд
y = 0,00287 x — 42,402, статистична значимість якого
перевірена за допомогою коефіцієнта детермінації
(R2 = 0,9919) і критерію Фішера (Fспост = 2086,57,
Fтабл = 4,45). Отже, в досліджуваній ситуації 99,19% загальної варіабельності сукупних ресурсів домогосподарств (Y) пояснюється рівнем ВВП країни (змінною
x). Економічна інтерпретація параметрів моделі полягає у тому, що збільшення змінної x на 1 од. виміру
призводить до збільшення Y в середньому на 0,00287
од. виміру.
Порівняльний аналіз сукупних доходів домогосподарств країн Європи засвідчує, що станом на 2019 р.

середньомісячний рівень доходів домогосподарств серед країн Європи коливається в межах від 3572 євро
(Люксембург) до 368 євро (Румунія), у той час як в
України значення даного показника становить близько 470 євро (рис. 2). Для порівняння, рівень середньомісячних сукупних доходів домогосподарств найближчих сусідів нашої держави такі: Польща — 672 євро,
Словаччина — 710 євро, Угорщина — 550 євро [11]. Наведені статистичні дані відповідають твердженням багатьох вітчизняних дослідників щодо досить низького
рівня добробуту домогосподарств України.
У структурі сукупних доходів вітчизняних домогосподарств найвагомішим джерелом їх утворення є
оплата праці — в аналізованому періоді її частка коливалася від 40,8 до 57,3% (рис. 3).
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Джерело: сформовано автором за даними URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

154

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ПІЖУК О. І.
На тлі інших джерел формування доходів населення привертає увагу низька частка грошових надходжень від підприємницької діяльності та самозайнятості, що загалом є негативним явищем в ринковій
економіці. Ключовою причиною останнього є відсутність мотивації у населення України до підприємницької діяльності через відсутність належних умов її ведення, що, як правило, характеризуються високою середньорічною вартістю капіталу, надмірними ризиками втрат власності в результаті рейдерства тощо.
Для визначення глибини змін нами визначено індекс Рябцева (

=

∑

(

)

∑

(

)

, де

і

— питома вага

ознак в сукупності; i — число градацій у структурі),
який засвідчив істотний рівень відмінностей структур
доходів домогосподарств (значення індексу — 0,2071)
за період 2001-2019 рр. Так, зміни у структурі доходів,
в основному, були обумовлені збільшенням на 44,92%
частки оплати праці та суттєвим (-66,94%) зменшенням частки безготівкових надходжень, зокрема: вартості спожитої продукції, отриманої з особистого
підсобного господарства та від самозаготівель, пільг
і субсидій на оплату товарів та послуг з охорони здо-

ров’я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку, послуг транспорту, зв’язку, житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива тощо, що з рештою
є позитивним явищем, оскільки зменшує патерналістські настрої суспільства, яке є головним споживачем
політичного популізму.
Одним із визначальних факторів, що демонструє
стабільне зростання протягом досліджуваного періоду
та, на нашу думку, впливає як на розмір доходів домогосподарств так і на зміну їх структури є доступ до мережі Інтернет (рис. 4). Зважаючи на статистичні дані,
ця послуга за останні кілька десятиліть отримала статус «must have» у всьому світі. Основною причиною
подібного тренду стали цивілізаційні зміни, що
пов’язані із настанням нової ери цифрових технологій,
найбільш «зрілим» елементом яких обґрунтовано вважається Інтернет. Цифрова революція радикально змінює політичну, економічну, технологічну, соціальну,
військову, культурну, екологічну та інші суспільні
сфери. Результатом такої революції стає нова якість
суспільства, в якому інформація та знання стають основним багатством і головними рушійними силами
подальшого розвитку.
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Рис. 4. Динаміка зростання частки домогосподарств з доступом до мережі Інтернет за період 2001-2019 рр., %
Джерело: сформовано автором на основі даних офіційної статистики за період 2001-2019 рр.

Для підтвердження (спростування) визначеної у
статті наукової гіпотези щодо ступеня впливу цифровізації на зростання добробуту вітчизняних домогосподарств побудовано рівняння регресії з використанням наочного зображення форми зв'язку між досліджуваними параметрами, а саме: сукупними доходами

та відсотком домогосподарств, що мають підключення
до мережі інтернет за період 2001-2019 рр. (табл. 1).
Вибір критерію цифровізації — доступ до мережі Інтернет обумовлений тим, що цифрова інфраструктура
сьогодні вважається «зрілою» технологією, соціальноекономічні наслідки якої на сьогодні вже очевидні.

Таблиця 1
Показники якості рівняння регресії для змінних: сукупні доходи домогосподарств
і відсоток їх підключення до мережі Інтернет
Значення коефіцієнтів
80,00
Коефіцієнт множинної кореляції
0,961
Коефіцієнт детермінації
0,9236
60,00
Спостережне значення F-критерію
205,398
40,00
Фішера
Середній коефіцієнт еластичності
1,079
Y = 945,98886e0,03883x
20,00
Стандартна похибка
920,64
0,00
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Джерело: розраховано автором на основі даних офіційної статистики за період 2001-2019 рр.
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Як бачимо із діаграми табл. 1, взаємозв’язок між
досліджуваними величинами міцний і носить експоненціальний характер. Отримана величина коефіцієнту множинної кореляції свідчить про те, що фактор x (доступ домогосподарств до мережі Інтернет)
суттєво впливає на Y (сукупні доходи домогосподарств). Коефіцієнт множинної детермінації R2 означає, що сукупні доходи домогосподарств на 92,36%
обумовлюються наявністю підключення до мережі інтернет. Іншими словами — точність підбору рівняння
регресії висока. Решта 7,64% зміни Y пояснюються
чинниками, які не враховані в моделі (а також помилками специфікації). Спостережне значення F-критерію Фішера (F =205,398) у багато разів перевищує
критичне значення (Fтабл = 4,45), що свідчить про статистично значущий зв'язок між показниками, введеними у модель. Таким чином, зазначена модель достатньо добре описує коливання та динаміку досліджуваного показника.

Економічна інтерпретація запропонованої моделі
ґрунтується на значенні середнього коефіцієнту еластичності: E = 27,781 (0,0388) = 1,079, який у нашому
випадку більше 1. Це означає, що при зміні х на 1%,
Y зміниться більш ніж на 1%. Отже, змінна х істотно
впливає на величину Y. Значення бета-коефіцієнту показує, що збільшення x на величину середньоквадратичного відхилення Sx приведе до збільшення середнього значення Y на 94,4% середньоквадратичного
відхилення Sy.
Показники якості рівняння регресії, побудованої
на основі просторових даних, зокрема сукупних доходів домогосподарств деяких країн світу і відсотку їх
підключення до мережі Інтернет станом на 2019 р. також підтверджують гіпотезу про експонентний характер зв'язку між досліджуваними ознаками (табл. 2). Разом з тим, варто відзначити, що точність підбору рівняння регресії, що представлене у табл. 2, — середня,
оскільки 31,3% зміни Y пояснюються чинниками, які
не враховані у представленій вище моделі.
Таблиця 2

Показники якості рівняння регресії для змінних: сукупні доходи домогосподарств
і відсоток їх підключення до мережі Інтернет
Значення коефіцієнтів
Коефіцієнт множинної кореляції
Коефіцієнт детермінації
Спостережне значення F-критерію
Фішера
Середній коефіцієнт еластичності
Стандартна похибка

5 000

0,829
0,687
68,707
7,083
1217,1

4 000
3 000

Y = 1,0258e0,0803x
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Джерело: розраховано автором на основі даних офіційної статистики деяких країн світу за 2019 р.

Використовуючи теорію ланцюгів Маркова, що
дозволяє розглянути зміну структури сукупності як
стохастичний процес, визначений характеристиками
стохастичного вектору початкового стану випадкового

процесу ( ) та стохастичною матрицею, нами змодельовано прогноз структурних змін доходів домогосподарств України на 2021 та 2025 рр., враховуючи суттєвий вплив цифровізації (табл. 3).
Таблиця 3

Прогноз структурних змін доходів домогосподарств України
Структура сукупних ресурсів
зміна
зміна
2001
2019
2021F
2025F
01/19
19/21
домогосподарств, %
1. Оплата праці
40,8
57,3
40,44
58,76
59,35
2,55
2. Доходи від підприємницької діяльності, продажу сільськогоспо8,6
8,9
3,49
9,73
10,42
9,33
дарської продукції та самозайнятості
3. Пенсії, стипендії, соціальні до18
19,2
6,67
16,16
13,61
-15,83
помоги, надані готівкою
4. Грошова допомога від родичів,
8,4
6,6
-21,43
6,86
7,14
3,94
інших осіб та інші грошові доходи
5. Інші безготівкові надходження
24,2
8
-66,94
8,49
9,48
6,13
Всього
100
100
100
100
-

зміна
19/25
3,58

зміна
01/25
45,47

17,08

21,16

-29,11

-24,39

8,18

-15,00

18,50
-

-60,83
-

Джерело: розраховано автором.

Згідно звітних даних про структуру сукупних
ресурсів домогосподарств України за період 20012019 рр., елементи матриці переходу розраховувалися
за алгоритмом:
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1. Здійснюється формування допоміжної матриці
′, елементи головної діагоналі якої розраховуються за
формулою:
′ = min
,
, i =1, …, m,
(1)
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де S0, S1 — вектори структури сукупності в попередньому і наступному періодах за умови ∑
=
= 1, при цьому залишаються невикориста=∑
ними елементи попередньої структури розміру ∆і =
= − ′ , = 1, … , , а також не повністю заповню− ′ ,
ються елементи наступної структури ɛ =
= 1, … , . Розподіл ∆і проводиться пропорційно поɛ
требам колонок ɛі , тобто ′ = ∆і ∑ , , = 1, … , .
ɛ

2. Проводиться розрахунок елементів матриці
ймовірності переходу:
=
, , = 1, … , .
(2)
Ймовірність перебування системи у момент часу
t у відповідному стані визначається за формулою:
( ) = ( − 1) × ,
(3)
де ( ) = Х , Х , … , Х , … , Х
— вектор, що визначає
ймовірність знаходження об’єкта в тому чи іншому із
m станів у момент часу ; ( − 1) — відповідний вектор
ймовірностей для попереднього кроку.
За даними отриманого прогнозу, зміни структури
доходів домогосподарств за період 2019-2025 рр. більшою мірою будуть відбуватися за рахунок збільшення
частки грошових надходжень від підприємницької діяльності та самозайнятості (приріст за період 20192021 рр. — 9,33%; приріст за період 2019-2025 рр. —
17,08%). У той час як частка оплати праці може зрости
на 2,55% за період 2019-2021 рр. або на 3,58% за період
2019-2025 рр. Разом з тим, посиляться тенденції
зменшення соціальних надходжень, наданих готівкою.
Ці зміни сприятимуть зростанню індексу Рябцева до
рівня 0,2141, що посилюватиме істотність структурних
зрушень у доходах вітчизняних домогосподарств в
умовах цифровізації.
Висновки. Дослідження динаміки та структури сукупних ресурсів домогосподарств України дозволило
відмітити низку змін, що відбулися протягом періоду
2001-2019 рр., зокрема:
1) поступове зростання доходів населення, що
коливалось у межах від 44,92 до 2,08% залежно від
зміни ВВП країни, демонструючи міцний лінійний
взаємозв’язок між зазначеними параметрами. Цей взаємозв’язок значною мірою пояснює і результати порівняльного аналізу, який вказує на відносно низький
рівень доходів домогосподарств порівняно з сусідніми
країнами внаслідок значно нижчого рівня ВВП України.
2) Індекс Рябцева (0,2071) за період 2001-2019 рр.
став відображенням істотних структурних змін сукупних доходів домогосподарств в основному внаслідок
зростання частки оплати праці на 40,44% та зменшення соціальних надходжень безготівкового характеру — 66,94%.
Використовуючи регресійний аналіз, на основі
статистичних даних за період 2001-2019 рр. щодо сукупних доходів населення України (Y) та відсотку домогосподарств, що мають підключення до мережі Інтернет (змінна х) доведено гіпотезу про те, що цифровізація здійснює істотний вплив на рівень сукупного
доходу домогосподарств шляхом виявлення залежності Y від х. При цьому, на відміну від впливу ВВП,
зв'язок між досліджуваними параметрами носить експоненціальний характер. Статистична значимість рівняння регресії перевірена за допомогою коефіцієнта
детермінації (92,36%) і критерію Фішера (Fспост =
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= 205,398 > Fтабл = 4,45). Встановлено, що в досліджуваній ситуації загальна варіабельність Y (сукупні
середньомісячні доходи домогосподарств України) на
92,36% пояснюється зміною х (часткою домогосподарств, що мають доступ до мережі Інтернет).
На основі моделювання структурних змін крізь
призму процесів цифровізації можна припусти, що подальші структурні відмінності більшою мірою будуть
пов’язані зі збільшенням частки грошових надходжень
від підприємницької діяльності та самозайнятості. Ці
зміни значною мірою можна пояснити полегшеним
доступом домогосподарств до засобів виробництва
(хмарних сервісів, безкоштовного програмного забезпечення тощо), які тривалий час були доступними
лише виробничим компаніям, а це у свою чергу створює можливості для додаткових джерел формування
доходів населення.
Список використаних джерел
1. Loukas Karabarbounis, Brent Neiman. (2014). The
Global Decline of the Labor Share. The Quarterly Journal
of Economics, Vol. 129, Issue 1, February, рр. 61-103.
https://doi.org/10.1093/qje/qjt032.
2. Bentolila, Samuel & Saint-Paul, Gilles. (2003).
Explaining Movements in the Labor Share". The B.E. Journal of Macroeconomics, De Gruyter, vol. 3(1), рр. 1-33,
October.
3. Кізима Т. О. Витрати домогосподарств України: сутнісно-аналітичний аспект. Вісник ТНЕУ. 2017.
№2. С. 61-70.
4. Лойко Д. М. Динаміка змін у структурі споживання домогосподарств України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки".
2018. №7. URL: https://doi.org/10.25313/2520-22942018-7-4046.
5. Сидорова А. В. Доходи та витрати населення:
статистичне оцінювання, моделювання та прогнозування. Фінанси, облік, банки. 2017. № 1(22). С. 154—
162.
6. Тимоць М. В. Фінансові ресурси домогосподарств як джерело фінансування національної економіки. Економіка та управління національним господарством. 2020. Вип. І-ІІ (77-78). С. 59-68. doi:
http://doi.org/10.34025/2310-8185-2020-1.77-2.78.05.
7. Юрій С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності. Фінанси України.
2008. №8. С. 3—10.
8. Біла С. О. Вплив техноглобалізму на реформування світового ринку праці. Сучасні наукові погляди
на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали доповідей Міжнародної
науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16 лютого 2019 р.) / за заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. — У 2-х частинах. — Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Ч. 1. С. 21-24.
9. Єгоров І. Ю., Рижкова Ю. О. Соціально-економічні аспекти процесів цифровізації: інструменти
дослідження у країнах ОЕСР. Побудова інформаційного
суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 1920 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] / МОН
України, УкрІНТЕІ [та ін.]. Київ : УкрІНТЕІ, 2019.
С. 9-13.

157

ПІЖУК О. І.
10. Єлісєєва Л. В. Вплив інформатизації та цифровізації економіки на трансформацію соціального капіталу. Ефективна економіка. 2019. № 11. doi:
10.32702/2307-2105-2019.11.77.
11. Mean and median income by household type —
EU-SILC and ECHP surveys. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_di04.
References
1. Loukas Karabarbounis, Brent Neiman. (2014). The
Global Decline of the Labor Share. The Quarterly Journal
of Economics, Vol. 129, Issue 1, February, рр. 61—103. doi:
https://doi.org/10.1093/qje/qjt032.
2. Bentolila Samuel & Saint-Paul Gilles. (2003). Explaining Movements in the Labor Share. The B.E. Journal
of Macroeconomics, De Gruyter, vol. 3(1), pр. 1-33,
October.
3. Kizyma, T. O. (2017). Vytraty domohospodarstv
Ukrainy: sutnisno-analitychnyi aspekt [Household expenditures of Ukraine: essential and analytical aspect]. Visnyk
TNEU, Vol. 2, рр. 61-70 [in Ukrainian].
4. Loiko, D. M. (2018). Dynamika zmin u strukturi
spozhyvannia domohospodarstv Ukrainy [Dynamics of
changes in the structure of household consumption in
Ukraine]. Internauka. Seriia: "Ekonomichni nauky", Vol. 7.
doi: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-4046 [in
Ukrainian].
5. Sydorova, A. V. (2017). Dokhody ta vytraty naselennia: statystychne otsiniuvannia, modeliuvannia ta
prohnozuvannia [Income and expenditure of the population: statistical estimation, modelling and forecasting]. Finansy, oblik, banky — Finanse, accounting, banks, Vol. 1
(22), рр. 154-162 [in Ukrainian].
6. Tymots, M. V. (2020). Finansovi resursy domohospodarstv yak dzherelo finansuvannia natsionalnoi ekonomiky [Financial resources of the household as a source of
financing of the national economy]. Ekonomika ta

upravlinnia natsionalnym hospodarstvom — Economics and
management of the national economy, Issue I-II (77-78),
рр. 59-68. doi: http://doi.org/10.34025/2310-8185-20201.77-2.78.05 [in Ukrainian].
7. Yurii. S. I. (2008). Finansy domohospodarstv: teoretychni pidkhody do traktuvannia sutnosti Finansy
Ukrainy [Household finances: theoretical approaches to
the interpretation of nature]. Finansy Ukrainy — Finance of
Ukraine, Vol. 8, рр. 3-10 [in Ukrainian].
8. Bila, S. O. (2019). Vplyv tekhnohlobalizmu na reformuvannia svitovoho rynku pratsi [The impact of technoglobalism on reforming the world labor market].
Suchasni naukovi pohliady na ekonomichni mekhanizmy stymuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku — Modern
scientific views on economic mechanisms for stimulating socioeconomic development: Proceedings of the International
Scientific and Practical Conference ( Part 1, рр. 21-24).
Uzhhorod, «Helvetyka» [in Ukrainian].
9. Yehorov, I. Yu., Ryzhkova, Yu. O. (2019). Sotsialno-ekonomichni aspekty protsesiv tsyfrovizatsii: instrumenty doslidzhennia u krainakh OESR [Socio-economic
aspects of digitization processes: research tools in OECD
countries]. Pobudova informatsiinoho suspilstva: resursy i
tekhnolohii — Building an information society: resources and
technologies: Proceedings of the XVIII International
Scientific and Practical Conference (рр. 9-13). Kyiv,
UkrINTEI [in Ukrainian].
10. Yelisieieva, L. V. (2019). Vplyv informatyzatsii ta
tsyfrovizatsii ekonomiky na transformatsiiu sotsialnoho
kapitalu [The impact of informatization and digitalization
of the economy on the transformation of social capital].
Efektyvna ekonomika — Efficient economy, Vol 11. doi:
10.32702/2307-2105-2019.11.77 [in Ukrainian].
11. Mean and median income by household type —
EU-SILC and ECHP surveys. (2019). ec.europa.eu.
Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_di04.
Стаття надійшла до редакції 04.05.2021

Формат цитування:
Піжук О. І. Структурні зміни сукупних доходів домогосподарств України в умовах цифровізації. Вісник
економічної науки України. 2021. № 1 (40). С. 153-158. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).153-158
Pizhuk, O. І. (2021). Structural Changes of Income by Ukrainian Households in Digitalization Conditions. Visnyk
ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (40), рр. 153-158. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).153-158

158

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАДОРОЖНИЙ Г. В., ДУНА Н. Г., ЗАДОРОЖНА О. Г. та ін.

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
УДК 338.45(477)

DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2021.1(40).159-179

Григорій Васильович Задорожний
академік АЕН України
д-р екон. наук, проф.
ORCID 0000-0002-4488-4173
e-mail: i.business@karazin.ua,

Наталія Геннадіївна Дуна
канд. екон. наук, доц.
e-mail: n.duna@karazin.ua,

Ольга Григорівна Задорожна
чл.-кор. АЕН України
канд. екон. наук, доц.
ORCID 0000-0001-6486-0710
e-mail: o.zadorozhna@karazin.ua,

Анастасія Абраменко,
Маргарита Іванова,
Юлія Клецова,
Юлія Личко,
Карина Травкіна,
Анна Чорна,
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНДУСТРІЇ 4.0
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
(науковий огляд)
ВСТУП
(Г. В. Задорожний, Н. Г. Дуна)
Сучасні мегатренди глобалізації, цифровізації,
екологізації, демографічних змін, міграції та інші актуалізують необхідність цілісного осмислення проблеми напруження сучасних асиметрій та загострення
дисбалансів у сфері життєдіяльності українського суспільства, котрі досить серйозно впливають на стан
глобального і національного господарства. Світовий
шок від поширення пандемії COVID-19 у сфері глобальної та національної економіки потребує глибинного аналізу і консолідованого колективного реагування, бо під його впливом кардинально змінюється
господарська ситуація у світі, стан національного
функціонування. Така ситуація вимагає, щоб національні уряди могли швидко і всебічно визначати та
розв’язувати проблеми економічних розбалансувань за
допомогою інструментів державної політики, ураховуючи рекомендації міжнародних організацій, насамперед Організації об’єднаних націй (ООН), Організації
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
Міжнародної організації праці (МОП) та інших профільних міжнародних структур. Для України це важливо також у контексті виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
Поширення пандемії COVID-19, що вкрай негативно позначилась на економіках переважної біль-
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шості країн Європи та світу, розбалансування у господарській сфері, як показує об’єктивний аналіз, буде й
надалі посилюватися. За прогнозом МОП, залежно від
різних масштабів впливу пандемії COVID-19, зараз загальні втрати трудових доходів працівників потенційно складають від 860 млрд до 3,4 трлн дол. США; а
також відбудеться збільшення чисельності працюючих
бідних і може сягнути від 8,8 до 35,0 млн осіб, хоча
донедавна планувалося її скорочення на 14,0 млн осіб.
Все це стримує процеси світової, регіональної
і національної конвергенції, що мають сприяти зближенню за ключовими параметрами соціально-економічного розвитку. Проте пандемічна реальність обумовлює процеси не конвергенції, а дивергенції. Вона досить швидко загострюється, навіть у розвинених країнах, зростають дисбаланси між професійними навичками працівників і вимогами роботодавців, зумовлені
процесами автоматизації виробництва, переходом у
передових країнах до моделі «Індустрія 4.0». Її запровадження, а це є чи не найважливішим чинником подолання глобальної кризи, потребує швидкого проведення реформ щодо покращення добробуту населення
через інформатизацію, механізацію та автоматизацію
виробничих процесів, розширення меж впровадження
цифровізації.
Для розв’язання цих проблем необхідно підвищувати рівень людського потенціалу, осучаснювати гнучкість сучасних ринків праці, де зараз спостерігаються
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негативні тенденції: зростання безробіття, втрата робочих місць та вивільнення найманих працівників,
зростання обсягів неповної зайнятості, зниження доходів населення, посилення соціальної напруженості
в суспільстві.
Політика ЄС сьогодні розвивається у новій парадигмі Четвертої промислової революції (національні
програми «Індустрія 4.0», «Зайнятість 4.0» та ін.),
цифровізації, переходу до суспільства знань. При
цьому новітня політика Євросоюзу чітко зорієнтована
на «людино-центричні» підходи, що у глибинному
плані мають викликати розширення людяних підходів
до світорозуміння нової ери — виживання людства.
Проте вироблені Глобальною комісією з питань майбутнього сфери праці, що передбачають збільшення
інвестицій у розвиток здібностей людини, здебільшого
говорять про традиційні проблеми людини як основного засобу збільшення прибутку. При цьому й надалі
наукою ігнорується той фундаментальний факт, що людина є перш за все духовою істотою. І подолання сучасної нищівної кризи коріниться у сфері духу, а не у
поверхневих рівнях сучасного технократичного світогляду.
Якщо ж говорити про Україну, про нинішню
нашу еліту, то майже все, що стосується впровадження
моделі «Індустрія 4.0», виявляється лозунговими розмови про те, які є наміри щодо майбутнього.
Сенсом Четвертої промислової революції, як доводять вчені Інституту економіки промисловості НАН
України1, є всеохоплююча автоматизація та роботизація виробництва, кіберфізичні системи, біотехнології,
3D-друк, альтернативна енергетика, штучний інтелект, мережева економіка, доповнена реальність, циркулярна економіка, Інтернет речей, технологія блокчейн, хмарні обчислення, квантові технології. Застосування подібних технологій зумовило цифровізацію
реального сектору економіки, зміну звичних бізнесмоделей, розповсюдження зайнятості на платформах
дистанційної зайнятості, створення «цифрових робочих місць» і «смарт-працівників». У сфері праці стають
необхідними принципи гнучкості, мобільності, швидкого оновлення знань, перехід від суб’єкт-об’єктних
відносин до суб’єкт-суб’єктних відносин в управлінні,
розвиток творчої самореалізації особистостей в діяльнісно-трудових процесах.
У таких складних умовах перед національними
урядами та інституціями державного регулювання у
весь зріст постає необхідність забезпечення конкурентоспроможності нашої країни, її високої інноваційності. Надзвичайно важливо формувати реальну здатність розробляти ефективні господарські дії як впровадження наукових відповідей на сучасні новітні виклики цифровізації, виявляти можливості переходу на
нові шостий і сьомий технологічні уклади.
При цьому слід наголосити, що світ зараз заходиться у досить скрутному плані: головним доленосним питанням стало питання бути чи не бути людству? І якщо лідерами світової думки досить чітко визначено, що голова причина глобальної кризи-лабіринту знаходиться у духовній сфері, сфері ціннісної свідомості, то й перехід до моделі «Індустрія 4.0» і до сьо-

мого «технологічного» укладу повинен відбуватися з
урахуванням того, що людина-особистість має триіпостасну — духовно-біо-соціальну природу, а духовноморальнісні цінності й мотиви мають передувати процесу цілепокладання і прийняття управлінських рішень.
У цьому сенсі й мають плануватися і реалізовуватися проблеми цифровізації та її ефективності. Останніми роками наукові публікації свідчать про те, що
процеси цифровізації в національних економіках переважно розглядаються у суто технократичному плані
ефективності впровадження найсучасніших цифрових
технологій (ступінь розвиненості ІКТ та їхньої інфраструктури, параметри накопичення і використання
цифрового капіталу, цифрові навички населення
тощо). Визначається тим, яким є технічний і технологічний рівень виробництва, наскільки складними та
різноманітними є його продукти, наскільки сприяє сучасному індустріальному розвитку національна сфера
НДДКР тощо. Проте цифровізація не повинна ставати
самоціллю, своєрідною економічною панацеєю. Особливо в нашій країні, де існує руйнація інноваційної
сфери, виробничі технології здебільшого відповідають
третьому і четвертому технологічним укладам, досить
високим є рівень зношення машин та устаткування,
дефіцит STEM-персоналу та ін.
Процеси, що мають реалізовувати національну
модель «Індустрія 4.0», є досить інтегральними та суперечливими за своїм характером. Тому така проблематика наукових досліджень потребує кардинальної
зміни наукових підходів та надання обґрунтованих відповідей практиці державного управління для позитивної зміни ситуації на краще для українців. При цьому
уже слід повноцінно входити у новий формат постнекласичної людиномірої науки, де ціннісна раціональність повинна переважати над цільовою раціональністю, основоположно запліднювати моральнісними
цінностями управлінські цілі та рішення; де якість
життя залежить від реалізації віковічних духових цінностей виживання людського роду.
Мета дослідження — розкрити специфічні особливості та оцінити модель «Індустрія 4.0»; обґрунтувати шляхи її впровадження у окремих галузях українського національного господарства.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«ІНДУСТРІЇ 4.0»
(Каріна Травкіна, Юлія Клецова)
1.1. Теоретичні засади визначення поняття
«Індустрія 4.0»
Вагомий внесок в дослідження «Індустрії 4.0» в
Україні вносить вітчизняний науковець, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна д.е.н. І. Ю. Матюшенко. Проте його наукові дослідження мають суто технократичний характер: проблеми людяності й духовності при аналізі моделі «Індустрії 4.0» ним майже не висвітлюються. У цьому

1
Трансформації соціально-трудової сфери під
впливом глобальних тенденцій та цифрового розвитку
економіки України: науково-доповідна записка. Київ:
ІЕП НАН України, 2021.
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аспекті питання змісту і шляхів одухотворення НБІКконвергенції, що є технісною основою впровадження
моделі «Індустрії 4.0», займаються вчені Харківської
Каразінської міждисциплінарної методологічної школи
досліджень сучасного господарства1. Вони почали формувати нову доленосну для людства науку уноміку2 про
людяність як головну онтологічну специфіку людського роду, а також висунули наукову гіпотезу про те,
що людяність повинна розгортатися у нову сотеріологічну наукову парадигму виживання людства3.
У цьому дослідженні головним аспектом є розкриття технократичних засад моделі «Індустрії 4.0», а
проблеми духовно-ціннісних суто людяних смислів процесів «Індустрії 4.0» ми майже не будемо торкатися,

хоча добре розуміємо, що четверта наукова революція
і становлення їй відповідного нового постнекласичного
людиномірного знання повинні по-новому фокусувати
світосприйняття перш за все у форматі реалізації
імперативу виживання людства. Якщо у фахівців державного управління є така потреба, то ми готові надати їм відповідну науково-доповідну записку.
У своїй фундаментальній праці «Технологічна
конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій» професор І. Ю. Матюшенко дає наступні характеристики промисловим революціям та «Індустрії 4.0»
(табл. 1.1) 4.
Таблиця 1.1

Узагальнені характеристики промислових революцій
Промислові
революції
Перша
«Індустріальна»
(наприкінці
XVIII століття)

Основні характеристики промислових революцій

Обумовлена необхідністю механізації текстильної індустрії у Великобританії появою парових двигунів, які використовувалася для виробництва енергії і забезпечили більш гнучке і потужне джерело
енергії для машин, що вже не знаходилися поблизу природних джерел енергії, таких як річка.
Заснована на інноваціях у виробництві чавуну, парових двигунах і розвитку текстильної промисловості
Друга
Обумовлена впровадженням бесемерівського способу виплавки сталі і появою поточного виробництва
«Технологічна»
і складальної лінії, найяскравішим прикладом якої став конвеєр Генрі Форда. У 1860-1870-х роках
(з другої половини
охопила Західну Європу, США, Росію і Японію. Технологічна революція була переважно заснована
ХІХ – початок
на наукових досягненнях, а не просто вдалих винаходах, і відбувалася на базі виробництва високояХХ століття)
кісної сталі, поширенні залізниць, електрики і хімікатів.
Стала наслідком введення масового виробництва, заснованого на електричному приводі
і поділі праці
Третя
Обумовлена використанням комп'ютерів у виробництві. Широке використання верстатів з ЧПУ, ком«Інформаційна»
п'ютерної обробки якісної і логістичної інформації, а також комп'ютеризація широкого спектра руч(з 1970-х років)
них завдань (таких як бухгалтерський облік, управління запасами і планування).
Використання електроніки та ІТ для досягнення подальшої автоматизації виробництва
Четверта
Рушійною силою стали інтегровані інтелектуальні процеси та продукти, що генерують так звані великі
«Індустрія 4.0» (2011— дані, які повністю змінюють ландшафт виробництва і створюють нові ринки. Ця революція відбува2050 роки ХХІ стоється не тільки з використанням даних у процесі виробництва, але й інтеграцією усіх даних з широліття
кого спектра виробничих систем по всьому ланцюжку поставок. Заснована на широкому використанні кіберфізичних систем для впровадження орієнтованого на споживача «Інтернету речей»

Слово «революція» означає різку та радикальну
зміну. Революції відбувалися в процесі історичного
розвитку людства, коли нові технології і нові способи
сприйняття світу викликали фундаментальні зміни
економічних систем і соціальних структур. Оскільки
тут як система координат використовується історія,
раптовість таких змін може формуватися протягом багатьох років.
Концепція Четвертої промислової революції,
більш відома як «Індустрія 4.0», отримала свою назву
у 2011 році під час Гановерської виставки від ініціативи німецьких бізнесменів, політиків і вчених на чолі
з Ч. Грифдстаффом (Siemens PLN Software), які визначили її як засіб підвищення конкурентоспроможності
обробної промисловості Німеччини через посилену ін-

теграцію «кіберфізичних систем» (або CPS) у виробничі процеси. CPS— означає інтеграцію машин і людської праці, підключених до Інтернету, а також процес
створення мережі машин, які будуть не тільки виробляти товари з меншою кількістю помилок, але і зможуть автономно змінювати виробничі шаблони відповідно до необхідності, залишаючись високоефективними. При цьому рушійною силою є інтегровані інтелектуальні процеси та продукти, що генерують так
звані великі дані, які повністю змінюють ландшафт
виробництва і створюють нові ринки. Іншими словами, Індустрія 4.0 — виробництво, еквівалентне орієнтованому на споживачів «Інтернету речей», в якому
предмети побуту, від автомобілів до тостерів, будуть
підключені до Інтернету5.

1
Задорожный Г. В. ДНБИКС-конвергенция как
возможность
выживания
человечества.
Харьков:
ВННОО, 2021; Задорожный Г. В. Прорывные методологические разработки новой постнеклассической человекомерной науки в сфере хозяйствознания. Социальная
экономика. 2019. № 57. С. 6-17; Задорожная О. Г. Ценностное управление как формат спасення от суицидного
интеллектуализма. Вісник економічної науки України.
2019. № 1. С. 169-174 и др.
2
Задорожный Г. В., Задорожная О. Г. Уномика.
Пролегомены судьбоносной интегральной науки о спа-

сительном развертывании человечности. Харьков: ХНУ
имени В. Н. Каразина, 2019. 164 с.
3
Задорожный Г. В. Человекомерность как основание научной парадигмы выживания человечества. Харьков: ВННОО, 2020. 126 с. URL: http://ol.worldontology.org/3d-flip-book/1701/.
4
Матюшенко І. Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції
і розвитку конвергентних технологій. Проблеми економіки. 2016. № 1. С. 108-120. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Pekon_2016_1_14 (дата звернення: 20.03.2021).
5
Там само. С. 109.
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В рамках Модуля Жана Моне 611674-EPP-12019-1-UA-EPPJMO-MODULE І. Ю. Матюшенко виділяє наступні революційні тренди промислового розвитку до 2030 року:
1. Революція в проєктуванні і організації виробничих процесів — сьогодні промисловість переживає
тотальний технологічний і організаційний реінжиніринг, заснований на тотальній діджиталізації виробничих процесів;
2. Перехід до нових матеріалів — їх інтеграція в
автоматизовані системи проєктування і виробництва,
суміщення виробництва матеріалів і виробництва компонентів / виробів;
3. Розумні середовища - очікується їх масове
впровадження на горизонті 2020-2030-х років. Боротьба за ринок розумних мереж / інфраструктур у світі
йде повним ходом, реалізуються масштабні регіональні ініціативи.
Узагальнене розуміння передових виробничих
технологій (ПВТ) охоплює наступне:
1) технологічне заміщення, що веде до якісного
вдосконалення існуючих або створення принципово
нових продуктів;
2) автоматизація виробничого процесу, що ставить нові вимоги до кваліфікації фахівців;
3) кастомізація виробництва як гнучка адаптація
до потреб замовника;
4) локалізація — зниження витрат за рахунок економії на логістиці і географічній близькості до споживача (замовника);
5) економічна ефективність, пов’язана або зі
зменшенням собівартості у порівнянні з масовим виробництвом, або з економією ресурсів, підвищенням
продуктивності праці, інвестиційної привабливості
і конкурентоспроможності1.
Еволюційно склалося, що четверта промислова
революція прийшла на зміну попередньої, принісши
до електронного та комп’ютерного середовища ринок
Інтернет речей.
Тобто, створюється одна спільна мережа техніки/
комп’ютерів, що підключається до однієї системи —
інтернету, та може автономно виробляти товари з меншою кількістю помилок, а також будуть залишатися
такими ж високоефективними.
Індустрія 4.0 — це «розумне виробництво» з масовим використанням цифрових технологій в автоматизації процесів виробництва та реалізації продукції,
створення кіберфізичного простору, розбудови та використання промислового Інтернету2.
Застосування цифрових технологій та використання інтелектуального ресурсу є основою модернізації та розбудови високотехнологічних виробництв, що
дозволить вітчизняній економіці інтегруватися та взаємодіяти в світовому економічному просторі в умовах
впровадження технологій Четвертої промислової революції.

1
Модуль Жана Моне 611674-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE 2019-2022 ‘European Integration of
Ukraine in Industry 4.0’ (EIUI4)EEIofU-4.0European economic integration of Ukraine in trade, science, technology
transfer and changing business models in Industry 4.0.
2
Кириченко О. С. Практичні аспекти впровадження модернізації промисловості на засадах індустрії
4.0 в Україні. Вчені записки Університету «КРОК». 2020.
№4 (60). С. 210-218. URL: http://snku.krok.edu.ua/vcheni-
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Сьогодні багато вчених, що досліджують проблеми цифровізації та інтелектуалізації, виділяють
штучний інтелект як один з передових виробничих
технологій, які будуть для міжнародного бізнесу найбільш перспективними.
1.2. Застосування штучного інтелекту в промисловості
На виробничих підприємствах штучний інтелект
може бути застосований на таких рівнях:
1) На рівні проєктування:
— для підвищення ефективності розробки нових
продуктів,
— для автоматизації вибору та оцінки постачальників,
— для аналізу вимог до деталей та запчастин.
2) На рівні виробництва:
— для вдосконалення бізнес-процесів,
— при автоматизації ліній виробництва,
— для зменшення кількості помилок,
— для спрощення процесу виробництва за рахунок використання функцій розпізнавання зображень
та діалогового інтерфейсу.
3) На рівні логістики:
— для покращення планування маршрутів транспортних засобів,
— для зменшення термінів доставки сировини,
— для покращення взаємодії з клієнтами та постачальниками за допомогою інтерактивного спілкування,
— для відстеження відправлень та процесу доставки на всіх етапах, у перспективі — для передбачення коливання обсягів відгрузок до того, як вони
відбудуться.
4) На рівні просування:
— для прогнозування обсягів послуг підтримки та
обслуговування,
— при управлінні ціноутворенням.
Загальна тенденція застосування штучного інтелекту у промисловості полягає у тому, що завдяки його
використанню виробництво більше автоматизується, а
участь людини поступово зменшується. Тому тут важливо знаходити такі шляхи його використання, щоб
людяні цінності не ігнорувалися у процесах впровадження моделі «Індустрія 4.0»3. Не людина повинна
служити штучному інтелекту, а навпаки — штучний інтелект має служити людині.
РОЗДІЛ 2. ІНДУСТРІЯ 4.0 В ХАРЧОВІЙ
ПРОМИСЛОВОСТІ
(Маргарита Іванова)
2.1. Харчова промисловість України
Харчова промисловість України уже багато років
є однією із стратегічно важливих галузей національної
економіки. Україна є важливим торговим партнером
zapiski-universitetu-krok/article/view/363/393 (дата звернення: 20.04.2021).
3
Задорожный Г. В. НБИК-конвергенция, искусственный интеллект как реальная предпосылка замены человека киборгом в кризисном глобальном мире (препринт доклада на Каразинском междисциплинарном методологическом научном семинаре 22 января 2019 г.).
Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2019. 25 с.
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ЗАДОРОЖНИЙ Г. В., ДУНА Н. Г., ЗАДОРОЖНА О. Г. та ін.
і одним з найбільших експортерів аграрної та харчової
продукції на світові ринки.
Харчова промисловість об'єднує понад 40 галузей,
які виробляють продукти харчування. Основними серед них є цукрова, борошномельно-круп'яна, олійножирова, хлібопекарська, спиртова, плодоовочеконсервна, рибна, молочна, м'ясна, виноробна, кондитерська, пивоварна, тютюнова та ін.
За даними Держстату, у січні — листопаді 2020
року український експорт продукції АПК та харчової
промисловості склав 20 млрд дол. США, що на 0,3%
або на 62,3 млн дол. США менше в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. При цьому позитивним
моментом є тенденція до уповільнення темпів зниження експорту1.
Сучасний етап розвиту харчової промисловості
характеризується наявністю невирішених проблем,
зумовлених негативними політичними і соціальноекономічними процесами та глобальними викликами
економічної реальності, що стримують її розвиток, а
саме:
— проблема відсутності системного підходу в державній політиці до забезпечення стабільного та ефективного розвитку харчових підприємств;
— низький рівень технічного оснащення;
— майже відсутність інноваційної діяльності, низький рівень забезпечення сировинною базою та купівельної спроможності населення, недостатність інвестицій;
— відсутність взаємозв’язку між постачальниками
сировини та підприємствами-переробниками для виготовлення продукції із високою доданою вартістю.
Інноваційний розвиток стимулює модернізацію
усіх сфер економіки та суспільства. Основні ознаки
модернізації втілюються в нарощуванні можливостей
використання сучасних технологій у ключових галузях
матеріального виробництва, розширенні форм споживання, створенні соціальних, політичних і культурних
умов для розвитку нового виробництва. Вирішальну
роль в цьому відіграють нові інформаційні технології
та культурно-освітня здатність учасників виробництва
до їх використання у виробничих процесах та управлінні.
Суттєвий негативний вплив на інновацій розвиток харчової промисловості справляє низький рівень
платоспроможного попиту підприємств на науковотехнічну продукцію.
Відсутність у більшості вітчизняних товаровиробників власних коштів, що супроводжується обмеженістю бюджетних джерел фінансування, не дозволяє їм
займатися освоєнням нових технологій.
Слабкою ланкою у формуванні інноваційного
ринку харчової промисловості є вивчення попиту на
інновації. При відборі інноваційних проєктів не проводиться їх достатньо повна економічна експертиза.
Щорічно залишається незатребуваною в харчовій промисловості значна частка завершених науково-технічних розробок, що є наслідком відсутності ефективного
організаційно-економічного механізму управління
інноваційною діяльністю в умовах ринку.

2.2. Індустрія 4.0 в харчовій промисловості
Одними з найважливіших досягнень у людській
історії є винаходи в сфері сільського господарства
і тваринництва. Цілеспрямоване і широкомасштабне
виробництво і переробка продуктів харчування зробили можливим сталий розвиток людської цивілізації.
Населення світу неухильно зростає, і тому сьогоднішня харчова промисловість продовжує залишатися
однією з головних опор світової економіки.
Інтернет речей (IoT), робототехніка та автоматизація відкривають епоху четвертої промислової революції (Індустрія 4.0).
Інтернет речей - концепція мережі передачі даних
між фізичними об'єктами, оснащеними вбудованими
засобами і технологіями для взаємодії один з одним
або з зовнішнім середовищем.
Ці технології, наряду з величезним обсягам даних
та аналітикою, а також кібер-фізичні системи (інтеграція обчислювальних ресурсів у фізичні процеси),
лежать в основі моделі «Індустрія 4.0». Завдяки тому,
що вони створюють нові зв'язки в реальному часі між
машинами, виробничими процесами та системами,
виникають основні зміни в методиках організації промислового виробництва, на основі яких лежать досконалі нові бізнес-моделі.
Індустрія 4.0 — це інтелектуальне виробництво:
повністю інтегровані системи для спільної роботи, які
реагують в режимі реального часу на мінливі потреби
і умови на фабриці. Це наступний вирішальний стрибок в історії індустрії, коли автоматизація поєднується
з ІТ-мережами і системами, збагаченими живими і постійно доступними даними та аналітикою, для більш
ефективного та дієвого управління операціями.
Автоматизація, а також збір і обробка даних вже
існують в харчовій промисловості не одне десятиліття,
але сьогоднішні споживачі як ніколи вимогливі до
якості продуктів харчування. Екологічні методи виробництва з можливістю відстежити походження, а також відсутність штучних добавок - всі ці моменти зараз дуже важливі. Новий попит спонукає харчову промисловість реагувати і переосмислювати свої продукти, а також технології їх виробництва. Очевидно,
що створення сучасного продукту, який відповідає високим стандартам якості споживачів, також вимагає
залучення значно більших ресурсів. В рамках Індустрія
4.0 інтелектуальні робототехнічні і сенсорні технології
відкривають абсолютно нові можливості для підвищення ефективності виробництва. Вони дають змогу:
— підвищити пильність щодо безпеки харчових
продуктів, наприклад, шляхом забезпечення більшої
простежуваності;
— підвищити продуктивність за рахунок кращого
розуміння того, де є проблемні місця на виробництві
та як їх можна подолати;
— покращити гарантію якості за рахунок більшої
автоматизації;
— керувати більш складними глобальними ланцюгами поставок за допомогою ІТ-технологій і робототехніки;

1
За 11 місяців 2020 року Україна експортувала продукції АПК на 20 млрд долл. URL: https://www.me.gov.
ua/ News/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=3856094
a-c094-40a9-89d0-2dec8ed6e15c&title=Za11-Misiatsiv2020RokuUkrainaEksportuvalaProduktsiiApkNa-20-Mlrd/(дата
звернення: 23.03.2021).
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ЗАДОРОЖНИЙ Г. В., ДУНА Н. Г., ЗАДОРОЖНА О. Г. та ін.
— швидше реагувати на мінливі потреби споживачів, використовуючи данні в реальному часі.
Четверта промислова революція може привести
до таких характерних змін на виробництві:
— дані з кожного кроку в ланцюзі поставок будуть
аналізуватися та інтегруватися для отримання результатів у реальному часі, що сприятиме вдосконаленню
процесу прийняття рішень;
— бізнес-рішення стануть більш складними через
інтеграцію та аналіз багатьох етапів процесу. І менеджерам, і безпосереднім працівникам будуть потрібні
нові навички, щоб забезпечити успішне використання
результатів даних;
— все частіше автоматизація керуватиме плануванням виробництва, управлінням запасами, плануванням технічного обслуговування, виконанням замовлень, експлуатацією обладнання, машинним навчанням та робототехнікою. Інтегрована система буде
використовувати операції з сенсорним екраном, роботів та доповнену реальність;
— збільшаться вимоги до кібербезпеки та набору
і навчанню персоналу;
— витрати простою виробництва зростуть через
інтегрований характер усіх етапів процесу та більш
складні вимоги до технічного обслуговування.

2.3. Індустрія 4.0 в харчовій промисловості України
У липні 2016 році була досягнута стратегічна
угода секторів ІТ та АСУТП (Автоматизована система
управління технологічним процесом) навколо положень Хартії Індустрії 4.0. Так виник національний рух
Індустрії 4.0 в Україні.
В 2017 році вийшов окремий сайт «Індустрія 4.0
в Україні», пройшли перший конкурс інноваторів та
перші експортні заходи в Берліні.
У грудні 2018 року була створена перша версія
проєкту Національної стратегії Індустрії 4.0. І, незважаючи на те, що розробка виконана на замовлення
уряду, її досі не затвердили і навіть не розглянули на
урядовому рівні. Якщо коротко, то портфель представлених в ній проєктів стосується шести основних
напрямків, які вже реалізуються без участі держави.
У 2020 році Асоціація промислової автоматизації
України (АППАУ) фокусується на інтеграції в державні політики — ряд проєктів розвиваються в регіонах в
напрямах кластерів «Інжинірингу — Автоматизації —
Машинобудування» та смарт-спеціалізації.
Головний виклик спільнот в 2021 році залишається таким же, як і в 2016 році, — потрібна значно
краща консолідація різних секторів та стейкхолдерів
Індустрії 4.0 для того, щоб вивести цю стратегію на
державний рівень.
Платформа Industry4Ukraine — це майданчик для
діалогу з промисловими асоціаціями та об'єднаннями,
з одного боку, і органами влади — з іншого. На сьогодні до неї приєдналися близько 50 бізнес-асоціацій,
багато агентств розвитку, торгово-промислових палат,
а також державних установ, включаючи департаменти

Мінекономіки. Експерти платформи розробили ряд
принципових документів державної політики в сферах
кластерного розвитку та інновацій, діджіталізаціі,
макроекономічного розвитку тощо.
За підтримки платформи Industry4Ukraine 25 вересня 2019 року в рамках проєкту «Побудова дорожньої карти цифрової трансформації в Харчовій промисловості» відбувся семінар «Технології простежування в харчовій промисловості»1. У ньому взяли участь представники підприємств молочної, кондитерської, хлібопекарної промисловості, а також розробники
з хайтек сегментів.
Головні висновки семінару:
Простежування — важлива тема для харчової промисловості, актуальність якої буде тільки зростати.
Свідчення цьому були отримані як від учасників — підприємств, так і від інших експертів. Однак повних, якісних рішень простежування українського походження не було знайдено.
Також акцентували увагу на тому, що для більшості наших харчових підприємств такі рішення мало
доступні за своєю ціною.
Великим викликом є відсутність галузевих рішень
для простежуваності, — наприклад, Національного
реєстру харчових продуктів. В ЄС подібні давно існують. Харчовим асоціаціям потрібно об’єднуватись та
швидше вирішувати це питання. Посильну допомогу в
цьому може надавати платформа Industry4Ukraine.
Зроблений висновок, що стандартизація в порційному виробництві (batchcontrol) допомагає і в питаннях простежуваності (кейс білоруського підприємства).
Безумовним прогресом цього семінару в порівнянні з попереднім став діалог зацікавлених сторін —
розробників та кінцевих користувачів, заводів. Олександр Юрчак, генеральний директор АППАУ, закликав харчові підприємства активніше приєднуватись до
проєкту побудови дорожньої карти цифровізації галузі. АППАУ вже пропонує замовникам консультації
своїх експертів, допомогу в виборі кращих рішень,
програми освіти та просвіти в сфері цифрових технологій.
2.4. Рішення Schneider Electric для харчової
промисловості: досвід Carlsberg Ukraine
23 жовтня 2019 року лідер з управління енергоспоживанням та автоматизації компанія «SchneiderElectricUkraine» реалізувала масштабний проєкт по будівництву нової трансформаторної підстанції для Київського пивоварного заводу CarlsbergUkraine. Завдяки
впровадженню даного устаткування підприємство
отримало надійне й безпечне електропостачання технічних ділянок, а також допоміжних споживачів.
Київський пивоварний завод – один з найсучасніших пивоварних заводів в Україні, який займається
виробництвом пива, сидру та безалкогольних напоїв.
Потужність підприємства складає 473 млн літрів пива
на рік, вісім місяців на рік працює без зупину в режимі
24/7. За офіційною інформацією, в його будівництво

1
Індустрія 4.0 в Україні. URL: https://industry4-0ukraine.com.ua/category/smart-%D1%96%D0%BD%D0%
B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%97/
%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE//(дата звернення:
22.04.2021).
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було вкладено більше 68 млн. доларів США інвестицій1. Тут впроваджені передові інноваційні рішення в
пивоварінні, встановлено новітнє устаткування з
Бельгії, Німеччини і Швейцарії. Технологічний процес побудовано таким чином, що враховано останні
напрацювання в енергозбереженні, охороні праці та
довкілля.
Рішення встановити комплектну трансформаторну підстанцію, яка виконана на базі обладнання
SchneiderElectric, було прийняте, виходячи із стратегічного завдання. Компанія хотіла скоротити викиди CO2 до нуля, довести до мінімуму витрати води
та електроенергії, підвищити ефективність очисних
споруд. У зв’язку з цим було вирішено провести реконструкцію очисних споруд, але для цього не вистачало потужності, що існувала на той момент. Тому
основою реалізації масштабного проєкту стало будівництво нової підстанції.
За внутрішніми даними з споживання електроенергії Київський пивоварний завод досягнув кращого
показника в Східній Європі серед підприємств
Carlsberg. На сьогодні на гекталітр випущеної продукції витрачається менше 5,2 кВт/г електроенергії. Тоді
як ще 4 роки тому — на рівні 5,8. Це значне зниження
з урахуванням того, що на рік завод випускає близько
4 млн гектолітрів продукції2.

РОЗДІЛ 3. МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ
(Юлія Личко)
3.1. Про стан машинобудування та інженерних послуг
В умовах стагнації вітчизняної економіки питання модернізації промисловості виходять на перший
план. Однак в сучасному світі лише заміни обладнання або оновлення продукції недостатньо для досягнення світової конкурентоспроможності країни.
Отже, виникла потреба в істотній трансформації бізнес-моделей промислового виробництва за рахунок
радикальних технологічних і організаційних рішень,
що знаменує собою перехід до нового технологічного
укладу.
Галузь, що потерпіла більш за все за роки незалежності — це, без сумніву, машинобудування. Відставання почалося ще в СРСР і підприємства закривалися сотнями, опинившись незатребуваними в нових
реаліях. Багато, але не всі. Продовжували працювати
аерокосмічний комплекс, важке машинобудування
зберегло клієнтів в першу чергу в ГМК та енергетиці.
Машинобудування в Україні за вкладом в економіку відстає від більшості країн ЄС, а в абсолютному
вимірі сформований в цій галузі ВВП можна порівняти з аналогом машинобудівної промисловості в такій невеликій країні, як Словенія. Тому з урахуванням
в цілому значної ролі промисловості в національній
економіці, для наближення рівня життя в Україні до
наших західних сусідів і збереження конкурентоспро1
Індустрія 4.0 в Україні. URL: https://industry4-0ukraine.com.ua/2019/10/23/rishennya-schneider-electricdlya-xarchovoii-promislovos/(дата звернення: 22.04.2021).
2
Рішення Schneider Electric для харчової промисловості: досвід Carlsberg Ukraine/ URL: https://eba.com.ua/
rishennya-schneider-electric-dlya-harchovoyi-promyslovosti-dosvid-carlsberg-ukraine/(дата звернення: 22.04.2021).
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можності вітчизняних товарів на світовому ринку необхідно істотно підвищити продуктивність і якість
промислового виробництва.
На сьогодні місію популяризації Індустрії 4.0
взяли на себе український бізнес і громадянське суспільство. Зокрема, Асоціація підприємств промислової
автоматизації України (АППАУ) стала засновником
національного руху "Індустрія 4.0 в Україні". Експерти
асоціації та руху 4.0 (за підтримки координатора
ОБСЄ в Україні) розробили проєкт національної стратегії Індустрії 4.0. Документ визначає основні напрямки стратегічного розвитку: від створення інноваційної системи та цифровізації ключових секторів економіки до інтернаціоналізації бізнесу.
Проєкт національної стратегії Індустрії 4.0, розроблений групою експертів від АППАУ та руху 4.0, вийшов в грудні 2018 року. Сьогодні він перебуває на
розгляді в КМУ та доступний для експертного обговорення.
В стратегії 4.0 аргументується, чому наразі та в
найближчі 5 років в Україні немає умов для будь-якого
позиціонування серед лідерів, — провідних 20-30 постіндустріальних держав світу. Натомість, Україна може
бути як мінімум регіональним лідером у сфері складних та наукоємних інженерних послуг як:
— програмування у сфері промислових хайтек/
створення нових програмних продуктів, включно на
нових технологіях 4.0;
— проєктування (електричне, механічне, електронне, технологічне, будівельне тощо);
— промислова автоматизація та комплексний інжиніринг (включно з введенням в експлуатацію промислових об’єктів);
— розробка та виробництво складних, малосерійних або унікальних виробів3.
Для внутрішнього ринку Індустрія 4.0 має стати
каталізатором зростання промисловості, а також оборонно-промислового комплексу. Зокрема, успішний
досвід Естонії, Ірландії, Швеції та Ізраїлю свідчить,
що безпосередній ефект від комплексного розвитку
цифрової економіки становить 20% ВВП протягом
п’яти років, а ROI інвестицій в цифрову трансформацію сягає 500%4. Тенденція впровадження Індустрії 4.0
відкриває нові перспективи і для розвитку українського малого та середнього бізнесу. Адже українські
компанії можуть інтегруватися до міжнародних мереж
доданої вартості, що деякі з них вже успішно реалізують. Це — шлях до зростання експорту та виробництва
продукції з більшою доданою вартістю. Величезний
виклик для Індустрії 4.0 на внутрішньому ринку — це
залучення до діджиталізації української промисловості
та енергетики ІТ-сектору, а також науки.
Експерти АППАУ коментують, що загальний
стан українського машинобудування далекий від пріоритетів цифрової трансформації.
Національний рух «Індустрія 4.0 в Україні» також
ставить сектори інжинірингу та машинобудування як
пріоритетні — фокус національних та державних про3
Індустрія 4.0 в Україні. URL: https://industry4-0ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-40-7-napriankiv-rozvutku/ (дата звернення: 12.04 2021).
4
Індустрія 4.0 в машинобудуванні. Стан в Україні
та перспективи розвитку. Аналітичний звіт. URL:
https://mautic.appau.org.ua/asset/1:analytical-report-digitaltransformation-in-machine-building-ukraine.pdf (дата звернення: 12.04.2021).

165

ЗАДОРОЖНИЙ Г. В., ДУНА Н. Г., ЗАДОРОЖНА О. Г. та ін.
грам розвитку економіки має бути на цих секторах.
Але, зараз ці програми сфокусовані на Агро-індустрії
чи ІТ-стартапах.
І хоча всі сегменти потребують окремого обґрунтування щодо привабливості та перспектив росту, зазначимо, що вони належать до сфери промислового

інжинірингу (Industrial engineering), тобто комплексу
галузей, де виробляються засоби виробництва. Тобто,
це те, куди перш за все інвестують кінцеві промислові
споживачі — в виробничі технології, машини, лінії, а
також їх компоненти (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Загальний фреймворк розподілу ролей та категорій між кінцевими споживачами технологій —
машин, їх виробниками та інноваторами 4.01
Але, на жаль, на шляху цифрової трансформації
української промисловості існує ряд викликів. Так, більшість інженерів чи конструкторів вважають, що
оскільки їх машини вже автоматизовані, мають підключення до мережі, то значить ніяких «проблем з цифровізацією» немає. Але, видається, що все ж частина
підприємців не дуже добре розуміє сучасні тенденції.
Індустрія 4.0, подібно до попередньої третьої промислової революції, базується на ІКТ. Тому її іноді розглядають тільки як наступний етап третьої промислової
революції, впровадження якої до сих пір триває в багатьох країнах світу. Але якщо Індустрія 3.0 передбачала звичайну комп'ютеризацію та автоматизацію, то
серед важливих елементів нового типу виробництва —
кіберфізичні системи, big data, штучний інтелект, 3Dдрук і т.д. Навіть більше, мова йде також про еволюцію
і самих моделей роботи бізнесу. Саме тому можна говорити про зміну парадигми у виробництві і про нову
промислову революцію.
Повертаючись до галузі машинобудування,
АППАУ провели чимало опитувань з приводу обізнаності машинобудівників у галузі Індустрії 4.0. Згідно
одного з цих опитувань 2 більшість керівників, або
просто людей, які так чи інакше пов’язані з машинобудуванням, знає про тенденції 4.0, але надто мало про
самі технології та як ними користуватись. Зокрема,
можна зробити наступні висновки:
— найслабший рівень знань респондентів саме в
володінні новими технологіями 4.0— як інтернет ре-

1
Українська стратегія Індустрії 4.0 — 7 напрямів
розвитку. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2019/
01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4-0-7-napriankiv-rozvut
ku/ (дата звернення: 12.04.2021).
2
Індустрія 4.0 в машинобудуванні. Стан в Україні
та перспективи розвитку. Аналітичний звіт. URL:
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чей, великі дані, розумні пристрої, предиктивні моделі, доповнена реальність, тощо;
— більша частина відповідей про фактори конкурентоздатності через 5 років не стосується технологій
DX. Мова йде про ті ж загально-ринкові фактори як
«ціна-якість». Це також може говорити про недостатню обізнаність з конкретними технологіями та їх
впливом на бізнес-показники.
Щоб проаналізувати вплив Індустрії 4.0 на галузь
українського машинобудування, слід дати характеристику ключовим технологіям 4.0 для машинобудівників.
3.2. Шість інноваційних технологій
для машинобудування в форматі «Індустрія 4.0»
Розглянемо детальніше принципи роботи шести
інноваційних технологій 4.0, які доцільно використовувати у машинобудуванні3.
1. Предиктивна аналітика (обслуговування), що
базується на обробці даних. Предиктивне обслуговування — новий вид обслуговування машин та обладнання, що замінює традиційні методи як плановопопереджувальні роботи. Зупинка виробництв (тобто,
певних машин чи ліній) може коштувати підприємству
від декількох тисяч доларів на день й до кількох мільйонів в день (автомобільна галузь). Сьогодні розумні
машини самі можуть видавати дані щодо того, чому та
коли певна деталь може вийти з ладу, таким чином,
упереджувати несправності. Застосування предиктивної аналітики з новими методами та моделями обhttps://mautic.appau.org.ua/asset/1:analytical-report-digitaltransformation-in-machine-building-ukraine.pdf (дата звернення: 20.04.2021).
3
Там само.
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робки даних може економити до 40% на обслуговування й до 50% знижувати незаплановані простої в
експлуатації.
Щодо застосування цієї технології в Україні, найбільш активною в цій області є вітчизняна компанія
IT-Enterprise. Їх продукт Smart EAM є переможцем
конкурсу 4.0 2017-го року. Smart EAM використовує
метод RCM, що є наступним кроком в обслуговуванні
по відношенню до планово-попереджувальних робіт.
Реалізації є також на Інтерпайпі — виробництво безшовних труб та з/д колес, «Зоря-Машпроект» — газотурбобудування та інших підприємствах, включно з
машинобудівними.
2. Управління життєвим циклом продукту (Product
Life cycle Management, PLM). Це давно відома категорія програмних продуктів. Особливо це актуально для
машинобудівників, коли мова йде про інновації та постійні зміни. Різноманітні системи автоматизованого
проєктування (САПР) давно використовуються конструкторами. Що нового принесла Індустрія 4.0 — це
подальшу диджіталізацію всіх процесів й на всьому
життєвому циклі. Головні тренди в цій області стосуються перенесення PLM в хмарне середовище, появи
Product-Data-asa-Service (PDAAS), що перетворює
дані про продукт в цінні активи, колабораційні платформи, мікро-сервіси, а також інтеграції з блокчейн.
Всього декілька компаній в Україні активно розвивають цей напрямок: ТОВ «Аркада» (будівництво), ITEnterpise, інші дистрибьютори західних брендів.
3. Доповнена та віртуальна реальність. Для освоєння нових машин, їх пуску в експлуатацію, а потім
для обслуговування оператори та експлуатаційний
персонал раніше використовували інструкції в pdf чи
друкованому форматі. Але коли йдеться про швидкий
пошук необхідної інформації, як правило, такі речі не
працюють — це надто довго. Інша справа, коли зображення необхідного вузла чи деталі подається в візуальному вигляді в 3D та ще й зі всією супутньою інформацією про стан механізму в реальному часі. Саме
так працюють технології віртуальної та доповненої реальності (VR & AR). Застосування AR значно знижує
витрати на навчання персоналу та обслуговування обладнання, а також зменшує час на незаплановані простої. Ось як це роблять вже в Німеччині. В Україні
компанії, що активно застосовують ці технології в
промислових сегментах. наразі невідомі. Хоча їх кількість швидко зростає — перша класифікація та лендскейп зроблені в Unit.city. В рух 4.0 з цього переліку
входить компанія Sensorama (розробка VR & AR).
4. Системи управління виробництвом (Manufacturing Execution System, MES). Системи управління виробництвом — не нова річ в промисловості. Водночас,
мова сьогодні йде вже про 4-те покоління MES — програмне забезпечення для керуванням виробничими
процесами в реальному часі. Від автономних, локальних рішень, через інтегровані й модульні, — на часі
вже рішення, що базуються на платформах й дозволяють легко інтегрувати сторонні рішення та додатки
(apps).
Здається, Україна пропустила 3 покоління MES —
знайти їх на наших виробництвах (будь-яких) вкрай
важко. З того, що заслуговує уваги — система

SmartFactory від IT-Enterprise на заводі ФЕД в Харкові.
IT-Enterprise має декілька подібних реалізацій в машинобудуванні. Також варта уваги інша їх розробка APS
(Advanced Planning & Scheduling System) — просунута
система планування виробництвом. Великий попит
подібна система має на всіх машинобудівних підприємствах з «одиничними» замовленнями (не серійними).
Варто розглянути уважніше діяльність Харківського ФЕД. Чи судилося усім поступитися місцем
німецьким і китайським конкурентам? Далеко не
факт. І про це свідчить досвід харківської компанії
ФЕД. Підприємство, з історією понад 90 років, зараз
є одним з небагатьох підприємств, які реалізовують
повний цикл створення сучасного авіаційного агрегату — від передпроєктних наукових досліджень до
створення, випробування, сертифікації, серійного виробництва та післяпродажного обслуговування.
Віктор Попов, глава правління ФЕД, дає коментар щодо сучасної діяльності фірми. «Завдяки технологіям зараз ми — чи не єдине підприємство цієї галузі
в Україні, яке може брати участь в провідних аерокосмічних програмах і експортувати більше 60% продукції. Діджиталізація з елементами технологій Індустрії 4.0 допомогла нам збільшити пропускну здатність
обладнання і скоротити терміни поставок. Колись ми
поставили собі питання: яка компанія буде затребувана на ринку високоточного машинобудування, тобто
на нашому ринку? Одне з неодмінних умов затребуваності — швидкість виведення нових продуктів на ринок, і тут ми маємо на увазі повний цикл: від розробки
до експлуатації нових виробів . Сьогодні вимога ринку
така: розробка і постановка на об'єкт нового вироби в
аерокосмічній галузі повинна займати не більше одного року, і це дуже стислий термін для нашого напряму. Тому цифрові технології пронизують все в нашому виробництві: від контролю металу на вході і
розробки конструкторської документації до випуску
готової продукції", — говорить глава правління ФЕД
Віктор Попов1.
На міжнародних ринках компанії ФЕД допомагають конкурувати оптимальне планування робіт конструкторів і технологів, використання цифрових двійників виробництва, робота з 3D-моделями виробів, контроль термінів, якості та собівартості.
«Ми створили цифрового двійника нашого виробництва — віртуальний план підприємства, де обладнання розташоване точно так, як в реальності. Над
кожним верстатом видно інформацію про те, який виріб він зараз виробляє або зробив останнім: в якій
кількості, за яким маршрутним листом, хто зафіксував
подію, коли планується закінчити обробку партії.
Якщо верстат не працює, видно причину. За допомогою віртуального цеху на одному екрані можна побачити багато інформації, «прокрутити» цех з різних
сторін, «політати» над ним. В результаті виробничі
служби бачать цілісну картинку й приймають рішення
оперативніше. Крім того, ця функція корисна при переговорах з новими замовниками: уявлення сучасного
виробництва онлайн і в 3D вражає навіть західних
партнерів», — зазначає директор з виробництва ФЕД
Ігор Кренделєв2.

1
Отрасли украинской экономики, которым технологии Индустрии 4.0 нужны прямо сейчас. Український
бізнес-портал Delo.ua.4. URL:https://delo.ua/business/4-

ukrainskih-otrasli-ekonomiki-kotorym-tehnolog-378763/.
(Дата звернення: 12.04.2021).
2
Там само.
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5. Розумні пристрої та мобільні додатки. Перехід
інтелекту на будь-які пристрої — характеристика Інтернету речей (InternetofThings,ІоТ) та 4.0. Здешевлення датчиків та багатьох інших пристроїв дозволяє
значно наростити інтелект фізичних об’єктів. Типовими прикладами використання є кращий моніторинг
обладнання, включно з предиктивною аналітикою,
трекінгом (відстеженням) вагонів чи машин, мобільного персоналу, оптимізація та краще управління виробництвом і т.п. Один з кращих кейсів, описаних
АППАУ в Індустрії 4.0, де згадується про масове використання розумних датчиків у виробництві — це
кейс Intel.
Застосування в Україні «розумних» (більш інтелектуальних) пристроїв, що легко інтегруються в мережі, давно пропонують маса виробників в Україні,
перш за все, західних. Так — інколи вони є більш дорожчими, але навіть в таких випадках вигоди від їх використання компенсують початкову вартість. Один з
кращих прикладів використання нової технології RealTime Location Services з датчиками нового типу та використанням мобільних додатків демонструє київська
Leantegra. Компанія широко впроваджує цю технологію в Туреччині для трекінгу рухомого складу та персоналу в підземних шахтах.
6. Хмарні плаформи та сервіси. Діджиталізація неможлива сьогодні без ІТ-інфраструктури. Два центральні її елементи — мережа та центри обробки даних
(ЦОД). Утримання власного, сучасного ЦОД є дуже
дорогим для більшості підприємств. Тому більшість
виробників переходить сьогодні на користування хмарними сервісами та платформами. Для промисловців
важливо знати, що трендовими в Індустрії 4.0 є користування
готовими
платформами-як-сервісами
(PaaS). Інтеграцію в них сьогодні пропонує майже кожен виробник CAE/CAD/PLC/SCADA. Платформи як
Mindsphere (Siemens), Predix (GE), Ability (ABB),
Ecostruxure (Schneider Electric) й багато подібних — є
все більш вживаними в користуванні, в тому числі машинобудівниками.
Тут слід згадати світовий досвід. Наприклад, найбільша світова компанія таксі Uber не має машин.
Власник найпопулярнішого у світі засобу масової інформації Facebook не створює власного контенту.
Продавець роздрібних товарів із найвищим індексом
Alibaba не має власного продукту. А Airbnb, найбільший світовий постачальник послуг із тимчасового
проживання, не володіє нерухомістю1. Це тому, що
цифрові платформи суттєво скоротили операційні та
інші витрати. Але українські промисловців дуже обережно ставляться до нових можливостей. Упередженість щодо кібер-загроз, ігнорування світових тенденцій, небажання платити за абонементське обслуговування тощо — в сукупності відкидають нас в минуле
століття. Все-ж, рух є. В сфері промислових платформ
гарні приклади показують переможці конкурсу 4.0
2017 року —IT-Enterprise, Indusoft та Новатек-Електро
(Overvis).
Ще одним викликом на шляху цифрової трансформації є кібер-безпека. Internet of Things інколи ще
називають Internet of Threats (інтернет загроз). Кібер1
Клаус Шваб. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. 2019. С. 24.
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атаки на обленерго, «Петя» та інші (в тому числі маса
непублічних атак) є красномовним свідченням вразливості українських замовників. Центрифуги на іранській АЕС пішли «врознос» через вірус Stuxnet, який
зламав алгоритими управління в контролерах Siemens.
Чи означає це, що варто тоді заборонити інтернет й
закритись в своєму середовищі? Очевидно, що ні. Весь
світ переходить на хмарні технології й промисловий
Інтернет речей (IIoT), де питання кібер-безпеки є одними з головних. Стандарт МЕК62443 (Міжнародна
електротехнічна комісія) є обов’язковим для промисловців в тому, щоб слідувати цим шляхом й будувати
свої системи та продукти безпеченими. Для машинобудівників важливим також є стан — дарт МЕК 62451
(OPC UA), що дозволяє «вбудувати» сервер ОРС в машину в безпечному виконанні. Щодо України,технічний комітет 185 та його група по кібер-безпеці ведуть
активну роботи по гармонізації українських ДСТУ до
міжнародних стандартів. Крім цього варто знати й слідувати кращим практика лідерів брендів, що присутні
в АППАУ та русі 4.0 — Siemens, Schneider Electric,
Phoenix Contact та інших. Але не варто забороняти Інтернет, як ще й досі це роблять керівники деяких українських підприємств — цей шлях невірний, якщо
підприємство планує працювати і далі.
Висновки
Стрімкий розвиток цифрової економіки кардинально змінює світ. З одного боку, це серйозний виклик,
з іншого — нові можливості, могутні переваги для
країн та бізнесу. Подальший перехід до цифрових послуг є неминучим і лише прискорюватиметься та поширюватиметься. Це вимагає нових форм глобальної
співпраці та розуміння спільної відповідальності за поширення цифрових технологій світом, а також ефективної взаємодії між державним, приватним, громадським і науковим секторами з метою координації дій
та контролю.
Попри масштабні, руйнівні наслідки для усіх без
винятку країн, Індустрія 4.0 дала світу унікальну можливість змінити майбутнє теперішнього та наступних
поколінь: формування більш інклюзивного, екологічно відповідального та економічно вигідного середовища із застосуванням цифрових технологій.

РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНДУСТРІЇ 4.0
ДО ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ
(Анна Чорна)
Індустрія 4.0 впроваджена в хімічну промисловість у вигляді концепції Chemicals 4.0, яке базується
на концепції 3«Р»:
— прогнозувати (predict) — зрозуміти вплив хімічних речовин;
— розставити пріоритети (prioritize) — розставити
пріоритети на важелях, щоб отримати від них максимум;
— працювати (pursue) — комплексно впроваджувати попередні два пункти2.
2
Götz G. Wehberg. Chemicals 4.0 Industry digitalization
from a business-strategic angel. URL: https://www2.deloitte.
com/de/de/pages/consumer-industrial-products/articles/
chemicals-4-0.html (дата звернення: 20.04.2021).
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Для хімічної промисловості Chemicals 4.0 — це
інноваційна концепція управління, яка на системній
основі використовує Інтернет-технології. Крім того,
це надає підтримку для реагування на інші виклики,
такі як викиди СО21. Таким чином, це виводить хімічні
операції та підприємства на новий рівень. Крім того,
це потенційно підтримує обрані ключові тенденції,
такі як індивідуалізація поведінки клієнтів та консолідація ринку. З цієї причини Chemicals 4.0 можна вважати рушієм динаміки ринку в галузі.
Концепція Chemicals 4.0 виконує 3 основних завдання, які прямо пов’язані з актуальними проблемами стану хімічної промисловості України наразі:
— поліпшення продуктивності праці;
— скорочення ризиків;
— одержання нового та додаткового доходу2.
Дані завдання виконуються на основі 5 ключових
інструментів Industry 4.0:
— інтеграція технологій (Technology integration),
що допомагає інтегрувати концепцію Internet of
Things, створюючи архітектуру даних;

— управління даними (Data management), що дозволяє інтегрувати та перевіряти дані, будуючи інфраструктуру бази даних;
— передова аналітика (Advanced analytics), що дозволяє аналізувати дані, будувати моделі для оптимізації існуючих процесів;
— цифровий інтерфейс (Digital interface), який забезпечує мобільність інформації, що допомагає досягати гнучкість та орієнтованість на клієнта;
— бізнес імперативи (Business imperatives), які покривають загальний процес організації виробництва,
шляхом впровадження нових маркетингових та виробничих стратегій3.
Таким чином, інструменти Industry 4.0, імплементовані в Chemicals 4.0, покривають кожну ланку
процесу виробництва від операційної діяльності
до етапів управління та прийняття управлінських рішень.
Дані інструменти реалізуються через моделі smart
production (розумного виробництва), які засновані на
EDIстандартах, що передбачає зменшення залучення
людського ресурсу в операційній частині4. Модель даної схеми зображена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Модель розумного виробництва за концепцією Chemicals 4.0
Джерело: Götz G. Wehberg. Chemicals 4.0 Industry digitalization from a business-strategic angel. URL: https:
//www2.deloitte.com/de/de/pages/consumer-industrial-products/articles/chemicals-4-0.html (дата звернення: 20.04.2021).
Дана модель передбачає автоматичність процесу
виробництва та залученість людського ресурсу на етапі
оформлення замовлення, на якому застосовуються
omni-канали, який передбачають клієнтоорієнтованість та мобільність, які досягаються за рахунок циф-

ровізації даного процесу та зростанні доступності до
ресурсу надання специфікацій продукції. Приклад даної моделі застосовується німецькою корпорацією
BASF5, схема якої зображена на рис. 4.2.

1
CHE Manager: Chemicals 4.0 — Bringing the Industry
to the Next Level. URL::https://www.chemanager-online.
com/en/news/chemicals-40-bringing-industry-next-level
(дата звернення: 20.04.2021).
2
Шевцова Г. З. Хімічна Індустрія 4.0 як галузева
концепція реалізації основ четвертої промислової революції. Економічний вісник Донбасу. 2017. №2(48). С. 35-41.
3
Там само. С. 39.

4
European Union Agencyf or Cybersecurity: Cybersecurity is a key enabler for Industry 4.0 adoption. URL:
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/cybersecurity
-is-a-key-enabler-for-industry-4-0-adoption (дата звернення: 20.04.2021).
5
Götz G. Wehberg. Chemicals 4.0 Industry digitalization
from a business-strategic angel. URL: https: //www2.deloitte.
com/de/de/pages/consumer-industrial-pro ducts/articles/che
micals-4-0.html (дата звернення: 20.04.2021).
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Рис. 4.2. Схема застосування моделі розумного виробництва на прикладі виготовлення мила
в німецькій корпорації BASF
Автоматичність процесу виробництва допомагає
досягти зростання доданої вартості за рахунок мінімізації витрат. Даний процес досягається шляхом цифровізації хімічної промисловості, який проходить в три
етапи, що зображено на рис. 4.3.

цифрова
трансформація
існуючих
процесів
5-10%

Таким чином, застосування Chemicals 4.0 необхідно на усіх рівнях організації процесу хімічного виробництва.

операційна
модель

цифрова
бізнесмодель

10-20%

20-30%

Зростання рентабельності
Рис. 4.3. Рівні діджиталізації хімічної промисловості
Складено автором за джерелом: Götz G. Wehberg Chemicals 4.0 Industry digitalization from a business-strategic angel.
URL:https://www2.deloitte.com/de/de/pages/consumer-industrial-products/articles/chemicals-4-0.html (дата звернення:
20.04.2021).

Одним з очевидних позитивних наслідків впровадження Industry 4.0 в хімічну промисловість є застосування неминучих технічних затримок. Дану практику застосовують корпорації Bayerта Evonic, які прогнозують тривалість діяльності клапанів облаштування
виробництва, плануючи виробництво певних типів
продукції хронологічно враховуючи технічні затримки
на виробництві.
Завдання уникнення ризиків у процесі хімічного
виробництва тісно пов’язане з екологічним аспектом
даної галузі та її енергоємністю. Індустрія 4.0 може також вплинути на використання енергії, шляхом початкового планування та контролю виробництва безпосередньо, застосовуючи інструменти Chemicals 4.0
та управління енергетичного навантаження виробництва.
Найзначнішим фактором впливу на розвиток хімічної промисловості для України є поступове впровадження заходів діджиталізації для досягнення найбільшої ефективності, адже наразі емпіричність знач-
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но переважає над застосуванням математичних моделей, які наразі вже застосовуються в багатьох країнах
світу.
Висновки
Українська хімічна промисловість залишається
орієнтованою на сировину, визначає територіальну
концентрацію основного хімічного виробництва і, водночас, визначає необхідність структурної трансформації цього сектору у напрямку зростання високотехнологічних галузей. Однак така трансформація повинна
передбачати
необхідність
збереження
існуючих конкурентних переваг (родовищ сировини та
виробничих потужностей), які можуть бути використані для розвитку хімічної промисловості в довгостроковій перспективі. Тому пріоритетом для розвитку в
Україні мають бути ті хімікати, які розглядаються як
сировина та напівфабрикати не лише для хімічної, але
й для інших галузей (легкої, харчової та ін.), а також
інших видів економічної діяльності.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАДОРОЖНИЙ Г. В., ДУНА Н. Г., ЗАДОРОЖНА О. Г. та ін.
РОЗДІЛ 5. МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИКЛИКИ
ПРОМИСЛОВОСТІ 4.0
(Анастасія Абраменко)
5.1. Впровадження систем штучного інтелекту
відкриває для сталеливарної промисловості
нові перспективи зростання
Сталеливарна промисловість — одна з лідерів «розумного» виробництва. Можливості четвертої промислової революції активно використовуються і зароджують автономність всіх процесів на металургійному заводі: всі співробітники, продукти і виробничі потужності взаємопов’язані завдяки інтернету речей (IoT);
величезні обсяги даних збираються за допомогою сенсорних датчиків та програм зчитування інформації;
далі дані обробляються штучним інтелектом (AI) — за
рахунок цього оптимізується виробництво та на підприємстві забезпечується висока синергія.
Процес виробництва сталі був відомий ще й раніше, але з новими технологіями промисловості 4.0
можна збирати більше інформації за допомогою розумних лічильників, датчиків і систем, які працюють
та обмінюються даними по локальній мережі.
Наприклад, коли заготовка потрапляє в піч
повторного нагріву, датчики перевіряють повітрозабірник. Потім результати передаються AI, що визначає
правильну температуру і далі заміряються та перевіряються температури верхньої і нижньої частин заготовки.
Промислова революція змінила взаємодію заводів
з постачальниками та клієнтами шляхом використання онлайн-платформ, програм та систем, за допомогою яких стало зручніше відстежувати замовлення
та інші послуги. Тим самим, цифровізація сприяє
створенню принципово нових бізнес-моделей.
Сталеливарні підприємства використовують нові
технології промислової революції не тільки з метою
підвищення продуктивності, а й з боку піклування про
навколишнє середовище: встановлюють «розумні» лічильники та інші датчики, які дозволяють скоротити
викиди CO2 і знизити втрати енергії; деякі з заводів
виробляють власну електрику, використовуючи газ із
печей і процеси прокатки. Але є ще певний відсоток
таких, яким доводиться використовувати багато енергії від мережі, і вони завжди прагнуть зменшити витрати на це.
Різні сорти сталі вимагають нерівномірної кількості енергії, а сучасні сенсори можуть точно визначити, які сорти сталі найбільш енергоємні. Виробники
сталі можуть аналізувати ціни на енергоносії, щоб
певні сорти вироблялися при найменших витратах
енергії.
Штучний інтелект ще дає змогу знизити витрати
при цинкуванні. Після занурення сталі, лезо для різання встановлюється на основі вимірювань у режимі
реального часу. Це дає змогу суворо контролювати
товщину покриття.
Така точність гарантує повну відповідальність за
якість і дає виробникам сталі можливість усувати дефекти шляхом безперервних покращень.

1
Індустрія 4.0 в машинобудуванні. Стан в Україні
та перспективи розвитку. Аналітичний звіт. URL:
https://mautic.appau.org.ua/asset/1:analytical-report-digitaltransformation-in-machine-building-ukraine.pdf (дата звернення: 21.04.2021).
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Головним завданням впровадження «розумного»
заводу є збір точних даних, від яких залежать усі інші
процеси.
5.2. Вплив інновацій у промисловості на робочу силу
Незважаючи на стрімкий прогрес технологій, роботи ще не можуть позбавити людину робочого місця.
Зараз відбувається перерозподіл функцій: співробітники мало працюють на виробничій лінії, а все більше
займаються аналізом отриманих даних та розробленням стратегій інноваційних впроваджень та рішень.
Управління автоматизованими процесами і технікою вимагає фахівців, які розуміють, як функціонують
роботи, як ними управляти. Тому підприємства створюють для своїх співробітників спеціальні курси з перепрофілювання чи підвищення кваліфікації.
Сьогодні існує велика конкуренція не лише з
боку інших сталеливарних компаній, а й виробників
інших матеріалів, тому виробники сталі повинні використовувати можливості промисловості 4.0, щоб підвищити свою ефективність і випередити конкурентів1.
Розвиток ІТ-технологій в металургії
Поточний рівень
За рівнем впровадження технологій Індустрії 4.0,
компанії металургійної галузі є лідерами в Україні.
Цифрова трансформація створює конкурентну
перевагу: дає можливість підвищити продуктивність
праці та якість продукції, знизити собівартість і скоротити витрати. Крім того, через впровадження цифрових технологій, виробництво та продажі стають
більш прозорими, адже зменшується вплив людського
фактору, а всі ланцюги взаємодії з товаром можна відстежити.
Опитуванням компанії KPMG в Україні свідчать,
що один з нечисленних позитивних ефектів пандемії
коронавірусу полягає в прискоренні цифровізації та
роботизації бізнесу. Зокрема, це підтверджують 39%
українських менеджерів (у світі — 80% опитаних). Водночас 30% вказали на те, що прогрес у цифровізації
був значним, випереджаючи процес на декілька років2.
Розмір бюджетів на цифровізацію компаній горно-металургійного комплексу (ГМК) невідомий, але
сумарно їх можна оцінити в десятки мільйонів доларів,
чимало з яких приховані в рамках спільних інвестиційних проєктів. За деякими даними, одна з великих
компаній ГМК виділяє на свої цифрові проєкти на рік
приблизно 0,6% від валової виручки. Але, важливо
пам’ятати, що у різних компаній існують різні потреби
цифрового розвитку.
За даними Держстату за 2010-2018 роки, українські компанії ГМК інвестували в програмне забезпечення в середньому 4-5 млн дол. Пік припав на 2013
рік — 5,9 млн дол. Проте слід враховувати, що інноваційні інвестиції здебільшого йдуть у машини й обладнання3.
Основні фонди українських гірничо-металургійних підприємств переважно складаються з обладнання
радянських часів. А отже, загалом вітчизняну металургію складно назвати високотехнологічної галуззю.

2
Звіт KPMG. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/
insights/2021/03/ceo-outlook-pulse.html (дата звернення:
21.04.2021).
3
Державної служби статистики України. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.04.2021).
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Однак професійний рівень фахівців, рівень автоматизації та запитів на автоматизацію в ГМК високий.
Саме прагнення галузі підвищити свій рівень цифровізації виділяє її серед інших.
Ситуація із впровадженням цифрових технологій
на кожному підприємстві ГМК відрізняється. Для підприємств ГМК характерний безперервний виробничий цикл, а в таких випадках дуже важливий принцип
безперебійності роботи всіх складових. Зростання обсягів даних, підвищення вимог до реакції, масштаби
виробництва висувають підвищені вимоги в ІТінфраструктурі та кібер-безпеці.
Тому, в ГМК стежать за регулярним оновленням
серверного парку та систем зберігання даних, розширенням пропускної спроможності й захисту корпоративної
мережі,
вдосконаленням
ERP-систем
(Enterprise Resource Planning — система управління ресурсами компанії).
Напрями впровадження
Основними інструментами цифрової трансформації для металургії є впровадження аналізу великих
даних, штучний інтелект і машинне навчання, промисловий інтернет речей, предикативна аналітика, машинний зір, віртуальна й доповнена реальність. Важливо, щоб усе це функціонувало в єдиній інформаційній системі.
Обладнання випуску минулого століття можна
цифровізувати шляхом зчитування даних за допомогою сучасних датчиків і передавати цю інформацію в
систему для моніторингу та аналізу.
Нові технології у процесі виплавки сталі можна
використовувати для зберігання історії параметрів
плавок, щоб спрогнозувати результат або, за допомогою машинного втручання, визначити початковий
склад сплаву й параметри плавки, щоб домогтися певно якості — це дасть змогу знизити витрати сировини,
оптимізувати склад елементів, спрогнозувати якість
продукції та ін.
Для підприємств ГМК актуальними є такі завдання з інформатизації:
1. Централізація розрізнених даних (інформація
про контрагентів, ціноутворення, груп продукції, робітників, клієнтів, доступів та ін.).
2. Забезпечення чітких комунікацій між підрозділами: як на рівні поточного документообігу, так і на
рівні прийняття/узгодження/контролю виконання
управлінських рішень.
3. Централізація інформаційних потоків — консолідована звітність.
4. Бізнес-аналітика (BI) — аналіз і прогнозування
виробничих і комерційних процесів.
5. Автоматизація рутинних процесів1.
Якщо говорити про окремі сегменти ГМК, то модернізаціяметалургійнихвиробництвспричиняєрозширенняпов’язаних IT-проєктів.
Також стабільною залишилася потреба в системах
безпеки (особливо систем контролю доступу та моніторингу периметра) й мережевих технологіях. Відчувається зростаючий інтерес до гіперконвергентних інфраструктур, які об’єднують в єдину систему сховище,
обчислювальні й мережеві ресурси, що спрощує процеси управління, захисту й масштабування.

1

Григоренко Ю. Сталева цифра: як металурги й гірники
розвивають IТ-технології (назва з екрану). URL: https:

172

На рудовидобувних підприємствах залишається
актуальною автоматизація завантаження/розвантаження руди та інших залізничних вантажів, а також
контроль за переміщенням людей та техніки в шахті.
Металурги активно впроваджують і цифрові системи
спостереження і моніторингу. Взагалі, автоматизувати
й цифровізувати в металургії та видобутку руди можна
дуже багато — починаючи з офісних операцій, продажів і логістики, закінчуючи багатьма виробничими
процесами.
Практика впровадження на прикладі конкретних
компаній
Основні проєкти компанії «Інтерпайп» в рамках
цифровізації:
1. SmartFactory («розумне» виробництво) — повне
планування виробництва за кожним замовленням від
приймання замовлення до відвантаження готової продукції, моніторинг виготовлення продукції за всіма переділами в режимі онлайн.
2. SmartLogistics —управління ланцюжками поставок для зниження простоїв вантажних авто і мінімізуються помилки персоналу.
3. Predictive Maintenance — прогноз необслуговування обладнання. Необхідні дані надходять до загальної системи від датчиків, встановлених на кожній
одиниці обладнання, через промисловий IoT. Аналіз
великих даних дає змогу зробити правильний прогноз
і вчасно закупити запчастини.
4. MashineVision— автоматичне розпізнавання й
облік виготовлення продукції на виробничій лінії.
5. MashineLearning —розпізнавання та ідентифікація номенклатури та параметрів документів в електронному документообігу.
Планується, що найближчим часом «Інтерпайп»
сфокусується на діджиталізації логістики та запустить
онлайн-кабінет клієнта, в якому можна бачити статус
і терміни виробництва своїх замовлень2.
Група «Метінвест» у 2018 році створила окрему
компанію на базі свого IT-напряму — «МетінвестДіджитал». Ця компанія є центром експертизи цифрових технологій всієї групи «Метінвест» і працює зі сторонніми замовниками. Існують і інші цифрові проєкти
«Метінвесту»:
1. Впровадження SAP Success Factory — системи
управління продуктивністю та цілями персоналу, яка
дає змогу визначати завдання та моніторити KPI й
інші показники ефективності роботи.
2. Перенесення системи SAP на хмарну платформу. Міграція даних визнана найбільшою за обсягом у
Центральній та Східній Європі: у хмарі працюють 138
систем і понад 18 тис. користувачів.
3. Міграція IT-інфраструктури групи (680 серверів двох дата-центрів «Метінвесту») на хмарну платформу Microsoft Azure.
4. Впровадження централізованої диспетчерської
системи управління з алізничними перевезеннями.
Система працює на платформі SAP та інтегрується з
програмними продуктами «Укрзалізниці».
5. Використання дронів на ГЗК для контролю виконуваних робіт у кар’єрах, проведення оцінки обсягів
сипучих матеріалів на складах, створення цифрових
моделей комбінатів для подальшого планування будівельних робіт та інше.
//gmk.center/ua/posts/staleva-cifra-yak-metalurgi-j-gir nikirozvivajut-it-tehnologii/ (дата звернення: 10.04.2021).
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6. Автоматизація документообігу із застосуванням електронно-цифрового підпису (ЕЦП).
Станом на минулий рік загальна промислова автоматизаці япокрила близько 45% виробничих переділів і функцій «Метінвесту». На кожному підприємстві
впроваджуються різні проєкти автоматизації та цифрової трансформації.
Такі зусилля компанії були відзначені в поточному році: «Метінвест» увійшов до топ-5 найкращих
металургійних компаній світу за цифровими комунікаціями за версією World Steel1.
Цифровізація компаній ГМК
В Україні нагальною проблемою є застаріле обладнання на металургійних підприємствах. Зношеність
основних засобів у металургії становить 70%, у видобутку металевих руд — близько 60%. Цей показник загалом по країні складає 61%, у промисловості — 66%2.
Металургія та видобуток руди — досить капіталомістке виробництво. Але постійні кризи та мінлива
кон’юнктура світових ринків послаблюють інвестиційні можливості підприємств ГМК.
Ще однією важливою проблемою є слабке розуміння щодо Індустрії 4.0 серед IT-департаментів і серед менеджменту.
Цифровий ефект вимірюється комплексно — в
показниках і характеристиках рівня продажів і якості
продукції, обслуговування клієнтів, зниження втрат.
За словами Юрія Риженкова, генерального директора
«Метінвесту», група економить близько 50 млн дол. на
рік за рахунок проєктів цифровізації. Зокрема, йдеться
про такі новації:
1. Математичне
моделювання
оптимального
складу вугільної шихти для виробництва коксу.
Ефект — зниження вартості вугільної шихти на 1,1%.
Економія складає 20 млн дол.
2. Використання штучного інтелекту для управління температурою в доменних печах. Ефект — зниження вмісту кремнію в чавуні з 0,65 до 0,50%. Економія — 30 млн дол.
Денис Морозов, директор з економіки та фінансів компанії «Інтерпайп», на одному з галузевих заходів розповів про ефект впровадження технологій 4.0
(станом на кінець минулого року): продажі до країн
Європи зросли на 62%, в США — на 22%. Енерговитрати на виробництво сталі скоротилися на 45%, простої автотранспорту знизилися втричі.
Незважаючи на всі переваги цифровізації, світові
витрати на впровадження ІТ підпали під оптимізацію.
За оцінками компанії Gartner, за підсумками поточного року очікується падіння витрат на ІТ в світі на
5,4% — до 3,6 трлн дол. Однак уже у 2021 році можна
очікувати зростання на 4% — до 3,8 трлн дол.3
Ефект від цифровізації очевидний: процес у країні загалом йде повільно, але через це перспективи і
можливості цифрової трансформації величезні. У передових компаніях ГМК, на відміну великих бізнесів
з інших галузей, є розуміння необхідності прагнути до

1
Григоренко Ю. Сталева цифра: як металурги й гірники
розвивають IТ-технології (назва з екрану). URL: https:
//gmk.center/ua/posts/staleva-cifra-yak-metalurgi-j-gir nikirozvivajut-it-tehnologii/ (дата звернення: 10.04.2021).
2
Звіт KPMG. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/
insights/2021/03/ceo-outlook-pulse.html (дата звернення:
21.04.2021).
3
Григоренко Ю. Сталева цифра: як металурги й гірники
розвивають IТ-технології (назва з екрану). URL: https:
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впровадження Індустрії 4.0, тобто певний рівень зрілості. Відповідно, і перспективи діджиталізації в ГМК
величезні. Чим більше у нас буде таких передових
компаній, тим швидше будуть підтягуватися і розвиватися інші галузі»4.

РОЗДІЛ 6. ІНДУСТРІЇ 4.0 В АВІАЦІЙНОМУ
КОМПЛЕКСІ
(Карина Травкіна)
6.1. Стан світового та вітчизняного авіабудування
Літакобудування – одна з найбільш наукомістких
і капіталомістких галузей машинобудування. На ринку
літакобудування історично домінують американські
і європейські виробники. Boeing (США) і Airbus (Європа) є найбільшими виробниками цивільних літаків
у світі. Компанія «Боїнг» входить у десятку найбільших транснаціональних корпорацій світу і є лідером у
галузі з виробництва літаків. Із збільшенням конкуренції, особливо з європейською компанією «Airbus», керівництво корпорації «Boeing» постійно шукає нові
шляхи й методи відстоювання своїх інтересів на світовому ринку. До найбільших виробників також відносять Embraer (Empresa Brasileirade Aeronautica) — Бразилія та Bombardier Inc. (Бомбардьй) — Канада.
Україна належить до 9 країн світу, які володіють
циклом створення цивільних літаків. Галузь нараховує
понад 60 підприємств, які задіяні у виготовленні компонент, вузлів і готових літаків (рис. 6.1).
Головним розробником цивільних літаків є «ОКБ
ім. Антонова», яке спроєктувало більше 100 типів цивільних, транспортних і спеціалізованих літаків. Основними виробниками кінцевої продукції галузі цивільних літаків є два підприємства: ДП «Антонов» та
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП).
На думку І. Ю. Матюшенко, авіаційна галузь України сьогодні знаходиться у кризовому стані: вона потребує реорганізації, реструктуризації та великих
(600 млрд дол.) інвестицій для модернізації виробничої бази. Потенційно при переході на сучасні технології виробництва та вбудування у міжнародні концерни
авіабудування може перетворитися на одну із цікавинок економіки майбутньої України5.
Вітчизняне авіабудування посідає не останнє
місце в контексті світової промисловості, оскільки українські літаки мають низку особливостей, які дають
змогу конкурувати на ринку транспортної авіації.
До основних проблем авіаційного комплексу України можна віднести:
— невиконання урядом законодавчих актів щодо
стимулювання розвитку авіаційної промисловості;
— відсутність державної підтримки експортерів
АТ;
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Там само.
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Модуль Жана Моне 611674-EPP-1-2019-1-UAEPPJMO-MODULE 2019-2022 ‘European Integration of
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Рис. 6.1. Структурна схема авіаційної промисловості України
Джерело: Офіційний сайт АНТК «Антонов». URL: https://www.antonov.com/ (дата звернення: 16.04.2021).

.
— нестачу обігових коштів для виконання виробничих програм підприємств;
− недостатню кількість прибуткових проєктів, які
б змогли забезпечити підприємства ресурсами для переходу на серійне виробництво, що призводить до подорожчання АТ та фактичної нерентабельності виробництва.
Після закінчення дії «Державної комплексної
програми розвитку авіаційної промисловості України
на період до 2010 року» нові програми не ухвалювалися. Брак підтримки призвів до зупинки серійного
виробництва літаків, відставання галузі від світового
рівня в науково-дослідній, проєктній та виробничій
сферах, скорочення кількості фахівців. У червні 2018
року Кабінет Міністрів ухвалив «Стратегію відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022
року». Її реалізація, на думку авторів, «дасть змогу
створити конкурентоспроможний, інтегрований у сві1

Матюшенко І. Ю., Купріянова В. С. Галузеві проблеми і пріоритетні напрями розвитку вертольотобудування в системі авіаційного комплексу України. При-
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тову авіаційну промисловість авіабудівний комплекс»,
а також забезпечити експорт української АТ на зовнішні ринки. В уряді припускають, що для цього з
різних джерел буде потрібно понад 23 млрд грн, у тому
числі з держбюджету — близько 7 млрд грн.1
І. Ю. Матюшенко провів оцінку стратегічного потенціалу й можливостей розвитку авіаційного комплексу з урахування галузі вертольотобудування найбільш прийнятним у даному разі методом SWOTаналізу.
АТ «Мотор Січ» — найпотужніше підприємство
авіаційного комплексу України. На сучасному етапі
воно може серійно виготовляти конкурентоспроможні
вертольоти та застосовувати їх для відповідних служб.
Найголовнішою цінністю вертольотів «Мотор Січ» є
те, що вони будуть цілком українського виробництва.
Україні важливо мати свій замкнутий цикл виробництва вертольотів.
чорноморські економічні студії. 2019. Вип. 39(1). С. 25-30.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_39(1)__7 (дата
звернення: 16.04.2021).
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6.2. Світові лідери авіаційної промисловості
в процесі переходу до Індустрії 4.0
Сьогодні серед кращих прикладів інтеграції в індустрію 4.0 серед лідерів світового машинобудування
особливе місце займає компанія Boeing та Airbus. Вони
використання IoT для кращої ефективності виробництва1. Авіаційний гігант Boeing на протязі вже багатьох
останніх років впроваджує в своє виробництво, а також самі вироби ідеї цифрової трансформації. Компанія має довгострокові цілі яким чином переходити на
сервісну модель, в якій послуги стають більш важливими, ніж самі продукти. Boeing вже провів значні
трансформаційні зміни. Boeing та його філія Tapestry
Solutions швидко розгортають технології IoT для кращої операційної ефективності своїх заводів, а також
всього ланцюжка постачань. Компанія також вже
значно наростила кількість під’єднаних до мережі
датчиків, що вбудовані в їх літаки2.
Згідно з висновками компанії, завантаження
своїх сервісів на кілька хмарних платформ знижує
ефективність бізнесу. Рішення обумовлено зниженням
ефективності відповідних сервісів Boeing при використанні відразу декількох хмарних платформ.
Перехід на хмарні обчислення - частина довгострокової стратегії Boeing, спрямованої на збільшення
річного доходу компанії в комерційному і у військовій
сферах з 15 до 50 млрд дол. до 2025 року. Використання хмарних технологій допоможе більш ефективно
використовувати можливості самих комерційних літаків, у функціонуванні яких все більшу значимість
отримує Інтернет. Зокрема, доступ до всесвітньої мережі відкриває пілотам і авіаційному персоналу доступ
до інформаційних ресурсів в режимі реального часу. У
довгостроковій перспективі Boeing має намір запустити пакет додатків, орієнтованих на підвищення ефективності експлуатації ПС. Очікується, що за рахунок
обробки інформації в режимі реального часу витрата
палива вдасться знизити майже на 10%. Microsoft має
намір забезпечувати технічну підтримку Boeing і сприяти продажу програмних продуктів авіабудівників. Необхідність використання хмарних обчислень обумовлена особливістю авіаційної галузі генерувати величезні масиви різноманітних даних. Зокрема, літаки
Boeing 787 формують понад 500 ГБ даних за один політ. Ця інформація збирається з тисяч датчиків, встановлених на повітряному судні. Авіакомпанії використовують ці дані для прогнозування технічного стану
літака і оптимізації витрат палива3.
6.3. Сучасний стан переходу вітчизняного
авіабудування до Індустрії 4.0
Сьогодні ми бачимо початок змін та спроби консолідації гравців. В 2016 році створений кластер «Мехатроніка», що об’єднує провідні підприємства авіабудівної галузі4.
1

Gardner Aerospace Holdings / Northern Aerospace
merger inquiry. URL: https://www.gov.uk/cma-cases/ gard
ner-aerospace-holdings-northern-aerospace-merger-inquiry
(дата звернення: 16.04.2021).
2
Індустрія 4.0. АППАУ. URL: https://mautic.appau.
org.ua/asset/1:analytical-report-digital-transformation-inmachine-building-ukraine.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
3
The Boeing Company. URL: https://www.boeing.
com/ (дата звернення: 16.04.2021).
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Реконструкція та технічне переозброєння, підвищення технологічного рівня виробничої бази діючих
підприємств з метою наближення їх можливостей до
світового рівня в авіабудуванні, космічному, атомному, енергетичному, транспортному, електротехнічному, сільськогосподарському машинобудуванні та інших галузях для нарощування виробництва конкуренто-спроможної високотехнологічної продукції.
У авіабудівній галузі, як можливий, може бути
Національний проєкт зі створення сучасного виробничо-технологічного комплексу по серійному виробництву конкурентоспроможних літаків марки Антонов, що включає формування ефективних систем: технології конструювання; комплектації сучасним обладнанням, матеріалами та приладами; створення сучасних виробничих потужностей; систем просування
літаків на ринки, якісного і оперативного після продажного обслуговування і сучасного проєктного фінансування. Його реалізація дозволить здійснити перезапуск серійного виробництва літаків марки Антонов в Україні5.
За прогнозами низки маркетингових компаній,
таких як Strategy&PwC, KPMG, Technavio, світова
концепція «Індустрії 4.0» впливає на ринок секторів
промисловості, таких як автомобілебудування, авіакосмічна та оборонна галузь, електричне та електронне обладнання, медичні прилади, промислове машинобудування. В рамках програми «Індустрія 4.0» будуть формуватися такі тренди, як:
1) поширення автоматизації виробництва. Робототехніка, заснована на системах управління сенсорними датчиками і виконавчими механізмами, які працюють автономно або напівавтономно, взаємодіючи з
людьми і з можливістю адаптації до динамічного середовища. Очікується продовження зростання інвестицій в глобальну автоматизацію процесів (близько 6%
на рік);
2) використання адитивних технологій: дозволяє
скорочувати витратні матеріали від 30% до 70% в порівнянні з традиційними технологіями. В основі розуміння адитивних технологій лежать 3D-друковані технології, які можна застосовувати при розробці продукту і дослідного зразка, де їх швидкість і гнучкість
можуть прискорити інновації і зменшити термін впровадження на ринок. В основі якого лежить принцип
пошарового «вирощування» твердого об'єкта6.
6.4. Питання національної безпеки під час реалізації
проєктів індустрії 4.0 в авіабудуванні за допомогою
угод злиття та поглинання
Індустрії 4.0 покликана розвивати промислові технології. Найчастіше впровадження таких технологій
відбувається за рахунок передачі технологій та інвестицій інших країн. Це реалізується за допомогою
транскордонних угод злиття та поглинання. Але варто
усвідомлювати, що таким чином закордонні компанії
4

Індустрія 4.0. АППАУ. URL: https://mautic.appau.
org.ua/ asset/1:analytical-report-digital-transformation-inmachine-building-ukraine.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
5
Нова індустріалізація — шанс для України. URL:
https://uspp.ua/assets/doc/maket_nov_2019.pdf (дата звернення: 16.04.2021).
6
Машинобудівна галузь в Україні: потенціал та можливості для розширення експорту на період до 2021
року URL:https://www.me.gov.ua/Documents/Download?
id=79ea6e19-5253-41b8-b2ce-eaccdee61116 (дата звернення: 14.04.2021).
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можуть встановлювати корпоративний контроль над
підприємствами стратегічно важливих галузей. І як наслідок, постає питання національної безпеки. Країни
залишаються перед вибором — керуватись мотивом захисту національної безпеки, або реалізація проєкту Індустрії 4.0. Розглянемо деякі приклади, що стосуються
авіабудування.
Великобританія традиційно була однією з найбільш відкритих європейських економік для іноземних
інвестицій. У 2017 році уряд Великобританії опублікував консультаційний документ, в якому пропонувалося розширити свої повноваження з аналізу національної безпеки. В 2018 році уряд Великобританії
пом’якшив вимоги до схвалення транскордонних угод
злиття та поглинання в певних секторах, таких як військова промисловість, квантові технології та комп'ютерне обладнання1. В цьому ж році відбулось придбання контрольованої Китаєм Gardner Aerospace компанії Northern Aerospace2. Зараз керівництво компаній
наголошує об'єднання цих двох компаній створило бізнес з виручкою, що перевищує 300 мільйонів доларів
США, і вони значно просунулись на шляху досягнення мети — до 2022 року увійти до п'ятірки найбільших світових компаній з виробництва деталей для аерокосмічної галузі шляхом впровадження технологій
Індустрії 4.0 після угоди злиття та поглинання.
Досить ілюстративним прикладом іншої позиції
держави є ситуація, що склалась на вітчизняному
ринку злиття та поглинання. З 2016 по 2019 рік китайською компанією Skyrizon було придбано контрольний пакет акцій українського підприємства ВАТ «Мотор січ» (четвертий у світі виробник двигунів для авіаційної техніки).
В 2020 році акції компанії ВАТ «Мотор січ» було
заморожено, оскільки урядом України визнано, що
дане поглинання загрожує національній безпеці України. Китайська сторона звинуватила Україну в експропруванні, а вирішення цього спору триває і досі. В березні 2021 року в Україні створюється законопроєкт
про націоналізацію ВАТ «Мотор Січ». Уся описана ситуація має та матиме багато наслідків для України,
більшої мірою негативних. Хоча, вперше за час незалежності України після цього транскордонного поглинання було розроблено та схвалено стратегію економічної безпеки України. Вперше на законодавчому рівні визначені взаємоузгоджені поняття «економічна
безпека», «національні економічні інтереси», «економічна стійкість» та «економічний суверенітет», а також
основні виклики й загрози для економічної безпеки
України та шляхи їх подолання3.
Таким чином, країнам-реципієнтам необхідно
мати розроблені власноруч стратегії захисту національної економічної безпеки в контексті транскордонних угод злиття та поглинання. Оскільки кожна національна економіка має свої характерні особливості
стосовно стану стратегічно важливих галузей. Подібні

1
National Security and Investment. URL: https:
//assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/syste
m/uploads/attachment_data/file/728310/20180723_-_Natio
nal_security_and_investment_-_final_version_for_printing_
_1_.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
2
Industry 4.0 in Aeronautics: Io Tapplications. URL:
https://ati.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-07/Industry
%204.0%20in%20Aeronautics%20-%20IoT%20Applications
%20%28v1%29.pdf (дата звернення: 16.04.2021).
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стратегії повинні враховувати і такі делікатні питання,
що пов’язані з Індустрією 4.0.
І перед усім, говорячи про національний розвиток, як зазначає Г. В. Задорожний4, потрібно керуватись принципами діяльності не економічної еліти, а
саме господарської еліти. Бо господарювання полягає
в захисті, розвитку та процвітанні власного національного господарства, а не отриманні максимально великого прибутку не зважаючи на стан свого господарства.
Висновки
1. Індустрія 4.0. в авіабудуванні невід'ємна частина його сталого розвитку.
2. Вітчизняний авіаційний комплекс потребує
значних фінансових та інтелектуальних інвестицій.
Впровадження технологій, що відповідають реаліям
Індустрії 4.0, зможуть його відновити.
3. Перший глобальний проєкт впровадження
технологій, котрі відповідають дійсності Індустрії 4.0
завершується непердбачувано. Провал проєкту врешті
врешті має і позитивний наслідок, а саме загострення
питання національної економічної безпеки. Закладено
основу для його рішення. Доцільно було б подібні
стратегії розширювати в контексті врахування питань,
котрі пов’язані з Індустрією 4.0.
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
(Г. В. Задорожний, О. Г. Задорожна)
1. Трансформації вітчизняної економічної сфери
певною мірою відбивають наслідки глобальних трансформацій і повинні оцінюватися, по-перше, у форматі
науковому розуміння глобальних тенденцій, що впливають на стан національної економіки; по-друге, руслі
господарського цілісного світогляду, де економіка
розглядається як одна із обслуговуючих сфер функціонування і розвитку українського суспільства. У
цьому плані доцільно розмежовувати сфери можливостей національної та наднаціональної політики економічного розвитку у форматі актуальної моделі «Індустрія 4.0», що дозволяє визначити можливості та
конкретний інструментарій впливу на подолання й мінімізацію ризиків і небезпек, що загрожують національному господарству.
2. Глобальний тренд «Індустрія 4.0», як показав
наш аналіз, повинен стати вагомим важелем позитивного впливу на національний економічний розвиток у
продуктивному плані. Проте він має й негативний
вплив, а тому дослідження способів та шляхів пом’якшення ризиків та небезпек також повинно стати одним із завдань наукових досліджень. Майже у всіх наукових публікаціях розкриваються технократичних засад та аспекти моделі «Індустрії 4.0», а проблеми духовно-ціннісних суто людяних смислів процесів «Індустрії 4.0» практично не досліджуються. Проте четверта наукова революція і становлення їй відповідного
3
Прес-служба Мінекономіки: Уряд схвалив проєкт
стратегії економічної безпеки України на період до 2025
року. URL: https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&
id=7a698e05-a121-4375-850e-79a9abb9f215&title=UriadSk
hvalivProktStrategiiEkonomichnoiBezpekiUkrainiNaPeriod
Do2025-Roku (дата звернення: 16.04.2021).
4
Задорожный Г. В. Мирохозяйственное университетское образование как сфера смыслопостижения
современных глобальных кризисных трансформаций.
Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. 19 с.
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нового постнекласичного людиномірного знання повинні
по-новому фокусувати світосприйняття перш за все у
форматі реалізації імперативу виживання людства. Насамперед розуміння людиномірності моделі «Індустрії
4.0» слід формувати у фахівців державного управління.
Це нове розуміння повинно задавати не лише цілі
впровадження (цільова раціональність) цієї моделі
трансформацій, але й відображати ціннісні принципи
життєдіяльності українського суспільства задля зростання рівня якості життя українців (ціннісна раціональність). Технологічні інновації та процеси цифровізації, що зараз починають розвиватися у економіці та
українському суспільства, у певній мірі супроводжуються асинхронним взаємовпливом економічних і політичних тенденцій. Це зачно актуалізує проблематику
національної безпеки перш за все у необхідності розгортання людяності у виробничих відносинах і потребує відповідного суспільно-індивідуального закріплення в соціально-поведінкових трендах, де духовноморальнісні цінності та мотиви повинні запліднювати
цілепокладання та управління. В разі виникнення такої потреби у ціннісному форматі (а вона є вкрай актуальною) ми готові надати центральним органам
державної влади відповідну науково-доповідну записку.
3. Індустрія 4.0 — це «розумне виробництво» з масовим використанням цифрових технологій в автоматизації процесів виробництва та реалізації продукції,
створення кіберфізичного простору, розбудови та використання промислового Інтернету. Загальна тенденція поширення застосування штучного інтелекту є чи
не найвагомішою ознакою моделі «Індустрії 4.0» у
промисловості. Вона полягає у тому, що завдяки використанню штучного інтелекту виробництво більше
автоматизується, а участь людини поступово зменшується. Тому тут важливо знаходити такі шляхи його
використання, щоб людяні цінності не ігнорувалися
у процесах впроваджені моделі «Індустрія 4.0». Не
людина повинна служити штучному інтелекту, а
навпаки — штучний інтелект має служити людині.
Досліджуючи теоретичні засади впровадження
моделі «Індустрія 4.0», можна виділити три головні
тренди промислового розвитку до 2030 року: революція
в проєктуванні і організації виробничих процесів, що
прослідковується в тому, що промисловість переживає
тотальний технологічний і організаційний реінжиніринг, заснований на тотальній діджиталізації виробничих процесів; перехід до нових інтелектуально-матеріальних ресурсів через інтеграція їх в автоматизовані
системи проєктування і виробництва, суміщення виробництва матеріалів і виробництва компонентів / виробів; швидке поширення розумних середовищ та їх
масове впровадження на горизонті 2020-2030-х років.
Боротьба за ринок розумних мереж/інфраструктур у
світі йде повним ходом, реалізуються масштабні регіональні ініціативи.
На виробничих підприємствах штучний інтелект
може бути застосований на 4 засадничих рівнях: рівень
проєктування (для підвищення ефективності розробки
нових продуктів, для автоматизації вибору та оцінки
постачальників, для аналізу вимог до деталей та запчастин); рівень виробництва (для вдосконалення бізнес-процесів, при автоматизації ліній виробництва,
для зменшення кількості помилок, для спрощення
процесу виробництва за рахунок використання функцій розпізнавання зображень та діалогового інтерфейсу); рівень логістики (для покращення планування
маршрутів транспортних засобів, для зменшення тер-
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мінів доставки сировини, для покращення взаємодії з
клієнтами та постачальниками за допомогою інтерактивного спілкування, для відстеження відправлень та
процесу доставки на всіх етапах, у перспективі — для
передбачення коливання обсягів відгрузок до того, як
вони відбудуться); рівень просування (для прогнозування обсягів послуг підтримки та обслуговування,
при управлінні ціноутворенням).
4. Впровадження моделі «Індустрія 4.0» в Україні
має бути заснований на галузевому підході, бо кожна
галузь має свою специфіку. Тому ми проаналізували
стан такого впровадження у окремих галузях української економіки та внесли пропозиції щодо подальшого розвитку цієї моделі.
Сучасний етап розвиту харчової промисловості характеризується наявністю невирішених проблем, зумовлених негативними політичними і соціально-економічними процесами та глобальними викликами
економічної реальності, що стримують її розвиток, а
саме:
— проблема відсутності системного підходу в державній політиці до забезпечення стабільного та ефективного розвитку харчових підприємств;
— низький рівень технічного оснащення;
— майже відсутність інноваційної діяльності,
низький рівень забезпечення сировинною базою та
купівельної спроможності населення, недостатність
інвестицій;
— відсутність взаємозв’язку між постачальниками
сировини та підприємствами-переробниками для виготовлення продукції із високою доданою вартістю.
У харчовій промисловості доцільно розвивати
платформу Industry4Ukraine як продуктивний майданчик зацікавленого діалогу з промисловими асоціаціями та об'єднаннями, з одного боку, і органами
влади — з іншого. На цій платформі об’єднуються зусилля близько 50 бізнес-асоціацій, багато агентств
розвитку, торгово-промислових палат, а також державних установ, включаючи департаменти Мінекономіки. Експерти платформи розробили ряд принципових документів державної політики в сферах кластерного розвитку та інновацій, діджиталізаціі, макроекономічного розвитку тощо. Проте доцільно нарощувати
спільні зусилля уряду і платформи Industry4Ukraine
щодо завершення проєкту «Побудова дорожньої карти
цифрової трансформації в Харчовій промисловості» та
його впровадження у галузі.
Машинобудування в Україні за вкладом в економіку відстає від більшості країн ЄС, а в абсолютному
вимірі сформований в цій галузі ВВП можна порівняти з аналогом машинобудівної промисловості в такій невеликій країні, як Словенія. З урахуванням в цілому значної ролі промисловості в національній економіці, для наближення рівня життя в Україні до західних сусідів і збереження конкурентоспроможності
вітчизняних товарів на світовому ринку необхідно істотно підвищити продуктивність і якість промислового виробництва. Для подальшого розвитку національного машинобудування доцільно широке впровадження шести інноваційних технологій в форматі
«Індустрія 4.0»
Предиктивна аналітика (обслуговування), що базується на обробці даних як новий вид обслуговування
машин та обладнання, що замінює традиційні методи
як планово-попереджувальні роботи.
Управління життєвим циклом продукту особливо
актуально для машинобудівників, коли мова йде про
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інновації та постійні зміни. Різноманітні системи автоматизованого проєктування (САПР) давно використовуються конструкторами, але Індустрія 4.0 принесла
подальшу діджиталізацію всіх процесів й на всьому
життєвому циклі
Доповнена та віртуальна реальність. Для освоєння
нових машин, їх пуску в експлуатацію, а потім для обслуговування оператори та експлуатаційний персонал
раніше використовували інструкції в pdf чи друкованому форматі. Але коли йдеться про швидкий пошук
необхідної інформації, як правило, такі речі не працюють — це надто довго. Інша справа, коли зображення
необхідного вузла чи деталі подається в візуальному
вигляді в 3D та ще й зі всією супутньою інформацією
про стан механізму в реальному часі. Саме так працюють технології віртуальної та доповненої реальності
(VR & AR). Застосування AR значно знижує витрати
на навчання персоналу та обслуговування обладнання,
а також зменшує час на незаплановані простої. В Україні компанії, що активно застосовують ці технології
в промислових сегментах невідомі. Тому доцільно
спрямовувати зусилля українських виробників у цьому
напрямі.
Системи управління виробництвом 4-го покоління
як програмне забезпечення для керуванням виробничими процесами в реальному часі від автономних, локальних рішень до інтегрованих та модульних. Великий попит подібна система має на всіх машинобудівних підприємствах з «одиничними» замовленнями (не
серійними). Система надає можливість реалізовувати
повний цикл створення сучасного авіаційного агрегату — від передпроєктних наукових досліджень до
створення, випробування, сертифікації, серійного виробництва та післяпродажного обслуговування. Подальша діджиталізації з елементами технологій Індустрії 4.0 сприяє збільшенню пропускної здатності обладнання і скороченню термінів поставок, забезпечує
оптимальне планування робіт конструкторів і технологів, використання цифрових двійників виробництва,
робота з 3D-моделями виробів, контроль термінів,
якості та собівартості.
Розумні пристрої та мобільні додатки для значного нарощення інтелекту фізичних об’єктів. Типовими прикладами використання є кращий моніторинг
обладнання, включно з предиктивною аналітикою,
трекінгом персоналу, оптимізацією та кращим управлінням виробництвом. Один з кращих кейсів, описаних в моделі Індустрії 4.0, є кейс Intel. Один з кращих
прикладів використання нової технології Real-Time
Location Services з датчиками нового типу та використанням мобільних додатків демонструє київська
Leantegra.
Хмарні плаформи та сервіси. Діджиталізація неможлива сьогодні без ІТ-інфраструктури. Два центральні її елементи — мережа та центри обробки даних
(ЦОД). Утримання власного, сучасного ЦОД є дуже
дорогим для більшості підприємств. Тому більшість
виробників переходить сьогодні на користування хмарними сервісами та платформами. Для промисловців
важливо знати, що трендовими в Індустрії 4.0 є користування готовими платформами-як-сервісами (PaaS).
Інтеграцію в них сьогодні пропонує майже кожен виробник CAE/CAD/PLC/SCADA. Платформи як
Mindsphere (Siemens), Predix (GE), Ability (ABB),
Ecostruxure (Schneider Electric) й багато подібних — є
все більш вживаними в користуванні, в тому числі машинобудівниками.
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Індустрія 4.0 впроваджена в хімічну промисловість
у вигляді концепції Chemicals 4.0, яка базується на
концепції 3«Р»: прогнозувати (predict) — зрозуміти
вплив хімічних речовин; розставити пріоритети
(prioritize) — розставити пріоритети на важелях, щоб
отримати від них максимум; працювати (pursue) —
комплексно впроваджувати попередні два пункти.
Chemicals 4.0 — це інноваційна концепція управління, яка на системній основі використовує Інтернеттехнології та потенційно підтримує ключові тенденції,
такі як індивідуалізація поведінки клієнтів та консолідація ринку. З цієї причини Chemicals 4.0 можна вважати рушієм динаміки ринку в галузі.
Концепція Chemicals 4.0 виконує три основних
завдання, які прямо пов’язані з актуальними проблемами стану хімічної промисловості України наразі: поліпшення продуктивності праці; скорочення ризиків;
одержання нового та додаткового доходу. Для цього
використовуються 5 ключових інструментів Industry
4.0: інтеграція технологій (Technology integration), що
допомагає інтегрувати концепцію Internet of Things,
створюючи архітектуру даних; управління даними
(Data management), що дозволяє інтегрувати та перевіряти дані, будуючи інфраструктуру бази даних; передова аналітика (Advanced analytics), що дозволяє аналізувати дані, будувати моделі для оптимізації існуючих процесів; цифровий інтерфейс (Digital interface),
який забезпечує мобільність інформації, що допомагає
досягати гнучкість та орієнтованість на клієнта; бізнес
імперативи (Business imperatives), які покривають загальний процес організації виробництва, шляхом
впровадження нових маркетингових та виробничих
стратегій.
І інструменти Industry 4.0, імплементовані в
Chemicals 4.0, покривають кожну ланку процесу виробництва від операційної діяльності до етапів управління та прийняття управлінських рішень.
Українська хімічна промисловість залишається
орієнтованою на сировину, визначає територіальну
концентрацію основного хімічного виробництва і,
водночас, визначає необхідність структурної трансформації цього сектору у напрямку зростання високотехнологічних галузей через впровадження моделі Індустрія 4.0. Така трансформація повинна, по-перше,
передбачати необхідність збереження існуючих конкурентних переваг (родовищ сировини та виробничих
потужностей), які можуть бути використані для розвитку хімічної промисловості в довгостроковій перспективі. По-друге, пріоритетом для розвитку хімічної
промисловості в Україні має бути виробництво тих хімікатів, які розглядаються як сировина та напівфабрикати не лише для хімічної, але й для інших галузей
(легкої, харчової та ін.), а також інших видів економічної діяльності.
Металургійна промисловість України — одна з лідерів «розумного» виробництва щодо можливостей четвертої промислової революції через автономність всіх
процесів на металургійному заводі: всі співробітники,
продукти і виробничі потужності взаємопов’язані
завдяки інтернету речей (IoT); величезні обсяги даних
збираються за допомогою сенсорних датчиків та програм зчитування інформації; далі дані обробляються
штучним інтелектом (AI) — за рахунок цього оптимізується виробництво та на підприємстві забезпечується висока синергія. З новими технологіями промисловості 4.0 можна збирати більше інформації за
допомогою розумних лічильників, датчиків і систем,
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які працюють та обмінюються даними по локальній
мережі. Промислова революція змінила взаємодію заводів з постачальниками та клієнтами шляхом використання онлайн-платформ, програм та систем, за допомогою яких стало зручніше відстежувати замовлення та інші послуги. Тим самим, цифровізація
сприяє створенню принципово нових бізнес-моделей.
Цифровий ефект вимірюється комплексно — в
показниках і характеристиках рівня продажів і якості
продукції, обслуговування клієнтів, зниження втрат,
що відкриває широкі можливості впровадження таких
новацій, як математичне моделювання оптимального
складу вугільної шихти для виробництва коксу; використання штучного інтелекту для управління температурою в доменних печах та ін. Ефект від цифровізації
очевидний: хоча процес у країні загалом йде повільно,
але через це перспективи і можливості цифрової
трансформації величезні. Тому українські компанії
ГМК повинні прагнути до впровадження моделі Індустрії 4.0, бо перспективи діджиталізації в ГМК величезні.
Авіаційна галузь України сьогодні знаходиться у
кризовому стані: вона потребує реорганізації, реструктуризації та великих інвестицій для модернізації
виробничої бази. Потенційно при переході на сучасні
технології виробництва та вбудування у міжнародні
концерни авіабудування може перетворитися на одну
із перспективних напрямків розвитку економіки майбутньої України, що потягне за собою оживлення багатьох секторів виробництва.
До основних проблем авіаційного комплеску України можна віднести невиконання урядом законодавчих актів щодо стимулювання розвитку авіаційної
промисловості; відсутність державної підтримки експортерів АТ; нестачу обігових коштів для виконання
виробничих програм підприємств; недостатню кількість прибуткових проєктів, які б змогли забезпечити
підприємства ресурсами для переходу на серійне виробництво, що призводить до подорожчання АТ та
фактичної нерентабельності виробництва.
Світова концепція «Індустрії 4.0» впливає на ринок різних секторів промисловості, в тому числі й
авіакосмічної галузі. В рамках програми «Індустрія
4.0» мають формуватися такі тренди, як, по-перше,
поширення автоматизації виробництва через використання робототехніки, що заснована на системах
управління сенсорними датчиками і виконавчими механізмами, які працюють автономно або напівавтономно, взаємодіючи з людьми і з можливістю адаптації до динамічного середовища; по-друге, використання адитивних технологій, що дозволяє скорочувати
витратні матеріали від 30% до 70% в порівнянні з традиційними технологіями. В основі розуміння адитивних технологій лежать 3D-друковані технології, які
можна застосовувати при розробці продукту і дослідного зразка, де їх швидкість і гнучкість можуть прискорити інновації і зменшити термін впровадження на

ринок. В основі якого лежить принцип пошарового
«вирощування» твердого об'єкта.
Таким чином, при проведенні розумної національної політики у проаналізованих галузях економіки
доцільно першочергово фінансувати і розвивати способи
та інструменти моделі «Індустрії 4.0» на основі розробки її комплексної національної програми, де чітко обґрунтувати «дорожню карту» необхідних економічних
трансформацій.
5. Системна дія глобальних трендів, зокрема запровадження моделі «Індустрії 4.0», сприяє швидкому
розвитку нової, так званої, платформної економіки.
Вона відрізняється технологічними новаціями, що характеризують процес НБІК-конвергенції, та цифровізацією, насамперед створенням фундаменту для цифрових платформ в різних галузях національної економіки. Україна, за різними експертними оцінками,
входить до числа світових лідерів за зайнятістю на
цифрових платформах. Проте відсутність надійних
статистичних даних дуже ускладнює можливість якісного аналізу та прийняття адекватних управлінських
рішень у форматі моделі «Індустрії 4.0». Тому виникає
настійна потреба у проведенні систематичних постійних спеціальних досліджень, що дозволять більш чітко
і комплексно характеризувати уже наявні та швидко
виникаючі типи платформ. Широко висвічувати досвід передових підприємств, що вже працюють на моделі «Індустрії 4.0».
Для цього важливо запровадити моніторинг розвитку платформної економіки. Доцільно проводити
постійний моніторинг, а для цього слід включати
платформну економіку в офіційну статистику щодо
фіксації навявного стану і динаміки процесів розгортання НБІК-конвергенції та цифровізації в Україні.
6. Важливо розуміти, що модель «Індустрія 4.0»
не повинна сприйматися лише у суто технократичному цілераціональному (кількісно-розрахунковому)
сенсі, що зараз панує серед науковців та практиків.
Для виживання людини/людства, яке є найбільш гострим питанням сьогодення, модель «Індустрія 4.0» повинна характеризуватися на основі принципів нової людиномірної науки, коли будь-яка організація чи підприємство є людинорозмірним комплексом, ядром якого виступає людина-особистість з її цінностями, внутрішніми життєвими сенсами і мотивами, а тому саму цю
модель не слід розглядати лише як засіб зростання
прибутків. Модель «Індустрія 4.0» повинна перш за все
оцінюватися як засіб покращення якості життя українців, як механізм коеволюційного розвитку людини, суспільства і Природи, коли ці «елементи» не наносять
шкоди один іншим. Тому визначальною інтегративною функцією держави повинен стати неодирижизм,
що має забезпечувати симфонію національного відродження через Великий проєкт будівництва Спільного
Українського Дому заради покращення добробуту українців.
Стаття надійшла до редакції 30.04.2021
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РОЗДУМИ ПРО ТВОРЧУ СПАДЩИНУ
ВОЛОДИМИРА КИРИЛОВИЧА ЧЕРНЯКА ТА
ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА ЄМЕЛЬЯНОВА
(Частина 1. Спадщина — основа Майбутнього)
Немає кращого багатства, ніж мудрість,
немає страшнішої бідності, ніж неосвіченість,
немає кращої спадщини, ніж вихованість,
і кращого захисту, ніж совість.
Алі ібн Абу Таліб1
З Володимиром Кириловичем Черняком моя
перша зустріч відбулась у 1973 році, коли я був аспірантом стаціонару Економічного науково-дослідного
інституту (ЕНДІ) Держплану України, який очолював
Олександр Сергійович Ємельянов.
В Інституті економіки Академії наук Української
РСР його директор, академік Петро Іларіонович Багрій проводив методологічні семінари з політичної економії, постійними відвідувачами яких були аспіранти
і докторанти, майбутні і діючі кандидати і доктори
наук, доценти і професори, члени-кореспонденти і
академіки в сфері економічної науки.
Серед відвідувачів і наставників: Василь Петрович Корнієнко, Юрій Миколайович Пахомов, Володимир Іванович Голіков, Леонід Костянтинович Безчастний, Євген Романович Бершеда, Віктор Сергійович Найдьонов, Василь Павлович Нестеренко, Станіслав Григорович Галуза, Олексій Віталійович Плотніков, Борис Євгенович Кваснюк, Олександр Сергійович Шнипко.
Науковим керівником кандидатського і докторського дослідження В. К. Черняка був д.е.н, професор
Василь Петрович Корнієнко, автор концепції про товарну форму робочої сили в умовах соціалізму. Учасник Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр., подвиг
якого описаний в книзі «Подвиг народу». Нагороджений Орденами Вітчизняної війни І та ІІ ступеня, медалями «За оборону Ленінграда», «За оборону Москви», «За оборону Радянського Заполяр'я».
В. П. Корнієнко— один з натхненників міжнародного громадського цивільно-патріотичного руху по
збереженню особистої пам'яті про покоління Великої
Вітчизняної війни "Безсмертний полк". У Республіці
Білорусь проходить аналогічна акція під назвою «Білорусь пам'ятає», на Україні — «Ніхто не забутий, ніщо
не забуте».

В. П. Корнієнко разом з Ю. М. Пахомовим у 1966
році надрукували в журналі «Економіка Радянської
України» статтю, головна ідея якої полягала у визнанні робочої сили товаром в умовах соціалізму.
Публікація стала приводом негативної оцінки в центральному економічному журналі СРСР «Питання економіки» та адміністративно-партійного тиску на авторів. Але це не зупинило В. К. Черняка — аспіранта
В. П. Корнієнко — у творчому пошуку наукової істини
і зацікавленості в отриманні нових знань.
Особливо запам'ятався семінар, на якому ще
юний в науці Володимир Черняк виступив головним
опонентом при обговоренні монографії Дмитра Васильовича Валового «Соціалізм і товарні відносини».
Володимир Кирилович сприймався як енциклопедист марксистської теорії доданої вартості з власними новими знаннями стосовно двоїстого характеру
праці і соціалістичних економічних відносин.
На моє прохання В. К. Черняк і В. С. Найдьонов
провели ряд плідних зустрічей з самородком з Донбасу
Іваном Іллічем Губенко при завершенні ним монографії «Товар і антитовар при соціалізмі», підготовленої
до друку в Ростовському державному університеті,
який обґрунтував нову парадигму економічної картини світу.
Завдячуючи працелюбності, наполегливості і цілеспрямованості, В. К. Черняк став кумиром у колі
аспірантів і докторантів, а невдовзі високопрофесійним фахівцем фундаментальної і прикладної економічної науки. Йому довірили очолити єдиний на теренах республік СРСР відділ теорії і методології політичної економії соціалізму, незважаючи на те, що Володимир був безпартійним.
Захист у 1988 році своєї докторської дисертації
«Розвиток економіки як об’єкт пізнання і управління»
Володимир Кирилович Черняк перетворив в зачаро-

1
Алі ібн Абу Таліб – видатний політичний та громадський діяч, двоюрідний брат, зять і сподвижник пророка Мухаммада
(601 – 661).
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вану гру інтелектуалів. Впевнений, що саме це докторське дослідження надихнуло його на видання після
світової фінансової кризи 2007-2008 рр. монографії
«Актуалітети політики розвитку» (Київ: Знання,
2009. — 326 с.). В ній визначено конкретні шляхи переходу до нової моделі розвитку національної економіки в посткризовий період на основі глибокого і всебічного аналізу реальної практики державотворення в
Україні.
У 1989 році Володимир Кирилович Черняк був
обраний народним депутатом СРСР від Київського міського національно-територіального округу.
На початку 90-х років ХХ століття Україна була
найбільш розвинутою республікою СРСР і мала на
своїй території третій у світі ядерний потенціал військової зброї.
Інститут кібернетики й Інститут економіки Академії наук УРСР, Економічний науково-дослідний інститут (ЕНДІ) та ГоловНДІ Обчислювальних центрів
Держплану України були головними науковими організаціями у сфері економіки, організації й управління
народним господарством союзних республік в межах
СРСР. Ці структури були також головними науковими
організаціями щодо розробки наукових засад моделювання, прогнозування і народногосподарського планування в умовах створення галузевих та територіальних
АСУ різних масштабів господарювання і життєдіяльності та Автоматизованих Систем Планування і Фінансування на рівні республік.
У 1990 році В. К. Черняк ініціював доповідь ЕНДІ
(директор — В. Ф. Столяров) і Уряду України (прем'єрміністр В. П. Фокін) на засіданні в Києві Клубу народних депутатів СРСР від України, які були об'єднані
як легальна опозиція в Міжрегіональну депутатську
групу останнього складу Верховної Ради СРСР. Концепція і Програма переходу народного господарства
України на ринкові відносини разом з основними положеннями Моделі двосекторної (план і ринок) економіки, розробленої в ЕНДІ, були ретельно обговорені
в контексті забезпечення незалежності України в
проєкті Договору про новий Союз РСР.

Концепція і Програма з урахуванням доповнень
були прийняті і затверджені Верховною Радою України в жовтні 1990 року.
В перші роки незалежності ми разом були членами Держекономради Кабінету Міністрів України
(Голова — В. П. Фокін, заступник — О. С. Ємельянов).
У січні 1992 року фахівці Держекономради розпочали розробку «Основ національної економічної політики України». Був підготовлений проєкт пакету документів із переліком необхідних Законів і Указів з визначенням термінів підготовки та відповідальних виконавців.
25 лютого 1992 року на базі Держекономради була
створена Державна Дума України (Голова — Л. М. Кравчук, заступник Голови — В. П. Фокін, Голова колегії з
питань економічної політики — Державний Радник
О. С. Ємельянов). Стати членом Колегії був запрошений і Володимир Кирилович Черняк.
«Основи національної економічної політики України» були затверджені на засіданні Верховної Ради
України (доповідач — Л. М. Кравчук, співдоповідь —
народний депутат, Голова колегії — О. С. Ємельянов).
У листопаді 1992 року Держдума припинила своє
існування, про що її члени дізналися зі ЗМІ, які надрукували Указ Президента від 25.10.1992 року. На
мою думку, він тим самим не тільки зрадив державній
справі і соратникам, а й змусив піти у відставку
прем’єр-міністра В. П. Фокіна, який не підтримував
проведення роздержавлення власності без переоцінки
національного багатства, а також прискореного введення власної національної валюти.
Перший Президент України також не зреагував
і на Звернення Ученої Ради і колективу ЕНДІ стосовно підвищення ролі вітчизняної економічної науки
в державотворенні, яке було направлено в Адміністрацію Президента України і надруковано в газеті Хрещатик 19.01.1994 року. Через 27 років — у 2021 році це
Звернення (повністю наведене нижче) набуло ще
більшої актуальності:

Шановний Леоніде Макаровичу!
Ми, вчені-економісти, які підтримали Вас при обранні Президентом України, занепокоєні кризовим станом економіки, різким падінням рівня життя народу, звертаємося до Вас з метою привернути увагу до проблем економічної науки. Невідповідне науковому потенціалу місце вітчизняної економічної науки у реформах,
відчужене ставлення до вчених, їх наукових розробок і пропозицій викликає потребу в докорінних змінах цього
становища.
Передовіра вирішення питань економічної політики, механізмів її реалізації іноземним експертам різних
шкіл і рівнів кваліфікації, соціально-економічні перетворення без варіантних розрахунків і регіональних експериментів, відсутність передбачення негативних наслідків зводять нанівець радикальні, на перший погляд, реформи.
На попередніх виборах до Верховної Ради України наводилися дані про досягнення економіки України в Європі й світі, оптимістично оцінювались перспективи переходу до ринку. Саме вітчизняна наука забезпечувала
передові позиції в економіці, освіті и культурі.
Нині, в період глибокої кризи економіки і суспільства, слово учених-економістів повинно звучати сильніше
гасел політиканів і популістів, програм наслідувачів і дилетантів. Реорганізація економічної науки, яка відбувається (створення на сумнівних засадах центрів, спілок і поряд з цим руйнування сталих наукових колективів,
як НДЕІ Мінекономіки України), веде до розпорошення наукових сил, втрати комплексного підходу в обґрунтуванні державної економічної політики.
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України в 1993 році розробив для Кабінету міністрів України проекти: «Концепція державного плану соціально-економічного розвитку України на
1994 рік», «Основні напрями регіональної економічної політики в Україні», «Програма створення державного
регістру населення України», «Концепція розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2010 року».
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Створена двосекторна модель економіки, яка забезпечує взаємодію підприємств різних форм власності в
інтересах держави і народу. Спеціалісти НДЕІ активно працюють з комісіями Верховної Ради України і апаратом Президента. Досвід нашої роботи в останні роки виявив невирішеність питань організації, планування
і фінансування економічної Науки в Україні, впровадження наукових розробок.
Дослідження не забезпечуються сучасною матеріально-технічною базою, отримання статистичної інформації вимагає великих коштів (включаючи валюту), як і періодика, і література. Принизлива оплата праці
вчених.
Прагнучи зберегти і сформувати національний науковий потенціал України, її регіонів, пропонуємо створити Національну Академію економічних досліджень як систему діючих наукових установ. Головними завданнями якої повинні стати наукове забезпечення загальнодержавних програм, планів комплексного економічного
і соціального розвитку регіонів, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Академія координувала б дослідження інститутів та центрів економічних міністерств і областей.
НДЕІ більше 30 років веде науково-методичну роботу по узгодженню макроекономічних та регіональних
проблем, досліджує проблематику, що входить у сферу діяльності понад 20 міністерств і комітетів, проводить перепідготовку управлінських і економічних кадрів. Надходять пропозиції щодо створення філій НДЕІ по
групах областей. Інститут може взяти на себе функції основного закладу у створенні Академії.
У період виборів до Верховної Ради України зростає значення економічної науки у формуванні нового економічного мислення. Це забезпечить зворотний зв’язок соціально-економічних перетворень із свідомою
участю трудових колективів і широких верств населення.
Вважаємо за необхідне проводити об’єктивний аналіз і висвітлення економічних розділів програм партій,
рухів і незалежних кандидатів, щоб сприяти розвитку демократії в Україні.
Доцільно також зробити наукове узагальнення пропозицій по розвитку і реформуванню економіки для
реалізації цілісної соціально економічної політики.
Учена рада і колектив
Науково-дослідного економічного інституту
Міністерства економіки України
Звернення було обговорено на розширеному засіданні Ученої Ради і колективу ЕНДІ за участю представників Відділення економіки НАН України, серед
яких був і В. К. Черняк, та депутатів Київської міської
ради.
У 1994 році, маючи 30-річний досвід співпраці з
Держпланом УРСР, Держпланом СРСР та Держпланами союзних республік, ЕНДІ виступив ініціатором
стосовно членства України не тільки в ООН, а й у
складі Ради Безпеки ООН як країни, що значно постраждала у роки Великої Вітчизняної війни та аварії
на Чорнобильській АЕС. Але гасла "Плану — геть!" і
"Свободу ринковим відносинам!" перекреслили зусилля ЕНДІ поєднати План і Ринок для зняття геополітичної напруженості однополярного світу під гегемоном США.
Автор цієї статті — В. Ф. Столяров — після навчання в аспірантурі стаціонару ЕНДІ Держплану України (1972-1975 рр.) з наступною роботою в Інституті
на посадах зав. сектором, зав. відділом, заступника директора з наукової роботи (1975-1989 рр.) був звільнений з посади директора Інституту 21.01.1994 року, незважаючи на реєстрацію 19.01.1994 року кандидатом в
народні депутати України по Печерському виборчому
округу м. Києва.
Надавши перевагу іноземним консультантам,
вище керівництво держави знищило престиж вітчизняної економічної науки, почало розпорошення Чорноморського морського пароплавства та руйнування
вугільної промисловості Українського Донбасу.
На початку 1994 року Володимир Черняк ввійшов
до складу української групи стажування в Економічному інституті міста Болдер (Колорадо, США) по програмі підготовки урядових керівних кадрів України з
питань ринкової економіки. Він укріпився в намаганні
бути ефективним державотворцем незалежної України.
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Група фахівців з України, що стажувалася в Інституті Колорадського Університету, відвідали МВФ
та групу Світового Банку, а також Комітет радників
при Президентові США, які готують йому доповіді для
виступів в Конгресі США стосовно макроекономічної
динаміки економіки США та напрямів майбутніх стратегічних реформ. Володимир Кирилович Черняк взяв
на озброєння досвід діяльності зазначеного Комітету
радників.
Повернувшись в Україну, Володимир Кирилович
разом з членами групи Олегом Ігоревичем Соскіним
(заступником директора з науки Інституту світової
економіки і міжнародних відносин НАН України)
і Володимиром Мефодійовичем Пилипчуком (народним депутатом, головою комісії з питань економічної
реформи і управління народним господарством) зустрілися з Л. М. Кравчуком і запропонували себе в
якості провідників економічних реформ в Україні на
міністерських посадах з реорганізацією усієї системи
державного управління. Але їх пропозиції були проігноровані, тому що той був під впливом американських
радників як провідників впровадження в Україні
англосаксонської моделі ринкової економіки відкритого типу під гаслами ліберальної демократії.
Володимира Кириловича Черняка не підтримав
і О. С. Ємельянов, який був "особисто причетним" до
зустрічі в Білому Домі у Вашингтоні в травні 1992 року
з Джорджем Бушем при обговоренні «Основ національної економічної політики», підготовлених Держекономрадою і Держдумою.
У 1994 році В. К. Черняк балотувався в мери Києва, викриваючи бандитські методи і системні фальсифікації виборів.
Невдовзі, була проігнорована розроблена у 1996
році В. К. Черняком «Програма боротьби з бідністю»
як один з далекоглядних намірів діяльності Народного
Руху України, де він був одним з засновників і за-
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ступником Голови — В'ячеслава Максимовича Чорновола (з 1988 р.), а з 1999 року В. К. Черняк був членом
Українського народного руху, згодом Української народної партії.
В Народному Русі України науковими соратниками В. К. Черняка були вихідці з ЕНДІ Держплану
України: доктор географічних наук Валерій Аркадійович Поповкін та кандидат економічних наук Валерій
Павлович Кузьменко. В Інституті діяла первинна організація Народного Руху на чолі з Єдуардом Івановичем Добжанським.
Завдяки В. К. Черняку ЕНДІ провів спільні конференції з Народним Рухом України в м. Київ і
м. Львів щодо Стратегії виходу України з економічної
кризи перших років незалежності. Але рекомендації
і пропозиції конференції були, нажаль, тільки частково використані Центральними органами законодавчої і виконавчої влади України.
У розробці програм боротьби зі злиднями українського народу з перших років незалежності Володимир Кирилович Черняк випередив світову спільноту
ПРООН, яка тільки у 2000 році прийняла Цілі Розвитку Тисячоліття на період до 2015 року (8 цілей), а
у 2015 році — Цілі Сталого Розвитку на період до 2030
року (17 цілей). Серед них першою була визначена
ціль «Подолання бідності».
Оксфордська ініціатива боротьби з бідністю та
людським розвитком (ОРНІ) за результатами оцінки
Індексу багатовимірної бідності у 2007-2012 рр. розмістила Україну (0,0042) між арабською державою Палестина (0,0041) та африканським Тунісом (0,0044). За
Тунісом розмістились Мексика (0,0048), Албанія
(0,0051) і Ліберія (0,0055).
Значно «пощастило» Казахстану, Вірменії і Туркменістану — колишнім братським республікам планового СРСР, які за Індексом Багатовимірної Бідності
займали перші три місця (0,001).
Після світової фінансової кризи 2007-2008 рр. в
передмові своєї монографії «Актуалітети політики
розвитку» В. К. Черняк наголосив, що за масштабами
бідності Україна є на третьому місці в Європі (після
Албанії і Молдови). На сьогодні Україна за даними
Світового банку — найбідніша країна Європи.
Законодавча і виконавча влада під зовнішнім
впливом відмовились від ухвалення Програм боротьби
з бідністю і тим самим ухилились від соціальної відповідальності за їх реалізацію в ринкових умовах у порівнянні з вимогами планової економіки.
Починаючи з 1993 року, Україна першою серед
пострадянських республік використовувала положення Концепції людського розвитку як основу цивілізаційного прогресу, а в 2003 році — адаптувала національними завданнями прийняті світовою спільнотою Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) на період до
2015 року в пілотних проектах: «Луганщина-ЦРТ»,
«Донеччина-ЦРТ», «Львівщина-ЦРТ», «АР КримЦРТ».
Пілотні проєкти були призвані адаптувати 15 національних завдань і 33 стратегічних індикатора 7 цілей ЦРТ: 1) Подолання бідності (3 завдання та 5 індикаторів); 2) Забезпечення якісної освіти впродовж
життя (2 завдання та 6 індикаторів); 3) Забезпечення
гендерної рівності (2 завдання та 4 індикатори);
4) Зменшення дитячої смертності (1 завдання та 2 індикатори); 5) Поліпшення здоров’я матерів (1 завдання та 2 індикатори); 6) Обмеження поширення

2021/№1

ВІЛ-інфекції/СНІДУ та туберкульозу і започаткування
тенденцій до скорочення їх масштабів (2 завдання та
6 індикаторів); 7) Сталий розвиток довкілля (4 завдання та 8 індикаторів).
Реальне здійснення цих проєктів в Українському
Донбасі і АР Крим, де першою ціллю було «Подолання бідності», ліквідувало б передумови відповідних
сепаратистських настроїв і намірів автономізації та
відділення з орієнтацію на російські зарплати і пенсії.
Не були створені «критична маса» малого бізнеус і середнього класу.
«Новий Уряд» 2014 року не спромігся узагальнити позитивний досвід реалізації пілотного проєкту
«Львівщина-ЦРТ» з розповсюдженням його на АР
Крим і Український Донбас та й на усі регіони України. Саме завдячуючи реалізації пілотного проєкту
«Львівщина-ЦРТ», в уточненій у 2014-2015 роках Регіональній стратегії розвитку області на період до 2020
року та у Плані заходів з її реалізації на 2016-2018 роки
з’явилася Програма 2 «Якість життя», яка включала
18 стратегічних індикаторів стійкого людського розвитку.
Розв'язання проблем бідності широких верств населення В. К. Черняк пропонував проведенням радикальної реформи політики заробітної плати шляхом
забезпечення виконання нею відтворювальної, стимулюючої і регулюючої функції. Зростання заробітної
плати як основи підвищення пенсій та стабілізації
і зменшення споживчих цін він бачив у випереджаючому зростанні продуктивності праці на основі інноваційного науково-технічного прогресу.
Економічні закони передбачають зниження собівартості продукції на 0,3-0,5% при підвищенні продуктивності праці на 1,0%. Тоді відбудеться стійке
зростання національної економіки та платоспроможного попиту населення.
Ми разом були членами Держекономради КМУ,
Комісії з питань науки при першому Президенті України, одночасно працювали головними науковими
співробітниками Науково-дослідного фінансового інституту (НДФІ) при Міністерстві фінансів України.
Оригінальні ідеї Володимира Кириловича Черняка завжди надихали членів Вченої ради та Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій НДФІ на
пошукові наукові розробки, їх експериментальну апробацію та впровадження. Він був членом докторської
ради у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" та ВНЗ "Національна академія управління" Міністерства освіти і науки України.
Його яскраві глибоко професіональні виступи надовго
вражали присутніх, мотивували на подальше поглиблення наукових досліджень.
Визнаючи пріоритетність розвитку підприємництва в євроінтеграційних процесах України,
В. К. Черняк приймав активну участь у 2000-2001 рр.
у діяльності Робочої групи КМУ щодо проведення
Міжнародних форумів з бізнесу, інвестицій і приватизації під гаслом "Україна та Європейський Союз — разом у ХХІ століття" (за ініціативою Сергія Івановича
Пачковського).
Ми з Володимиром Кириловичем презентували
інвестиційні програми і проєкти наших підприємств
і регіонів у Австрії (м. Відень), Німеччині (м. Мюнхен,
м. Берлін, м. Гановер), Італії (м. Рим), Великобританії
(м. Лондон), Франції (м. Париж) та ОАЕ (м. Дубай).
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Володимир Кирилович, маючи досвід депутатства
та співпраці в Інституті законодавства Верховної Ради
України, проявляв наполегливий дипломатичний такт
на Форумах в питаннях нормативно-правого і законодавчого забезпечення масштабності національних інтересів України в розвитку внутрішнього ринку та високої купівельної спроможності населення для забезпечення окупності іноземних кредитів та інвестицій.
В. К. Черняк вважав, що основними критеріями
оцінки ефективності діяльності влади повинні бути
динаміка Індексу людського розвитку, зростання середньої тривалості життя, поліпшення співвідношення
народжуваності та смертності. В своїй монографії «Актуалітети політики розвитку» (2009 р.) він констатував,
що від бідності та хвороб населення України вимирає
темпом 300 тис. осіб на рік. На порядок денний було
поставлено питання про порятунок популяції та порятунок нації. Тобто, пріоритетним ставала складова
«Відтворення населення» в планово-аналітичній роботі і прогнозних розрахунках Індексу регіонального
людського розвитку (ІРЛР).
Оцінки за метрологією В. К. Черняка відтворення
населення Луганської і Донецької областей Українського Донбасу надають наступні результати.
В аналітичній частині Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (затверджена
Урядом 06.08.2014 р.) Луганська і Донецька області за
рівнем народжуваності були віднесені до тих (Сумська,
Чернігівська. Полтавська і Харківська), яким притаманна надзвичайно низька народжуваність, що навіть
наполовину не забезпечує відновлення чисельності
населення. Але жодної операційної цілі щодо подолання цієї негативної тенденції не було запропоновано.
В Державній стратегії регіонального розвитку на
2021-2027 рр. (затверджена Урядом 05.08.2020 р.) вже
констатовано про те, що Україна швидкими темпами
наближається до демографічної кризи за рахунок старіння населення і низького рівня народжуваності.
Природний рух населення у 2019 році характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над
живонародженими.
Основним чинником, що обумовлює скорочення
чисельності населення, є низькі темпи його відтворення, які характеризуються тенденціями зростання
депопуляції (смертність перевищує народжуваність,
що не забезпечує навіть простого заміщення поколінь).
Рівень народжуваності неухильно знижується, незважаючи на тенденцію зменшення смертності немовлят до року. Серед основних чинників процесу депопуляції — старіння населення з одночасним скороченням чисельності та зміною його складу та структури.
Наведені тенденції в процесах відтворення населення найбільш характерні для Луганської, Донецької,
Чернігівської, Черкаської, Сумської, Запорізької і Кіровоградської областей. У цих регіонах низькою є
частка дітей до 17 років в структурі населення. Найменше дітей у Донецькій, Луганській, Сумській та Чернігівській областях.
Луганська і Донецька області стали регіонами демографічної кризи як і Чернігівська, і Сумська області.
В аналітичній частині Державної регіональної
стратегії на 2021-2027 рр. визнано, що серед головних
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причин демографічної кризи, крім старіння населення
та зниження народжуваності, є міграція з України, яка
помітно поступається більшості європейських країн за
рівнем та якістю життя населення. Саме це спонукає
до переїзду за кордон частини активних і амбітних
осіб, які вбачають у міграції надійний спосіб поліпшення свого життя.
Мігранти прагнуть не тільки вищих заробітків, а
і спокійного стабільного життя у місцях, де безпечне
середовище, доступна якісна медицина, гарні дороги
і транспорт, чисті вулиці й подвір'я. В 2017 році серед
трудових мігрантів, які прибували до Польщі завдяки
безвізовому режиму з ЄС, громадяни України становили 94%.
При таких результатах державотворення поза увагою залишається саме населення працездатного віку,
про що свідчать державні рішення щодо економічної,
а не соціально-економічної інтеграції окремих районів
Луганської і Донецької областей у територіальну єдність з усіма регіонами України.
В умовах соціально-економічної реінтеграції окремих районів Луганської і Донецької областей порівняльні оцінки населенням практичних результатів
впровадження моделей ринкової економіки в Українському Донбасі здійснюватимуться насамперед щодо
вступу України до ЄС і НАТО, впровадження ринку
землі, розмірів заробітної плати, пенсії й соціальної
допомоги, вартості тарифів житлово-комунального
господарства й громадського транспорту, розмірів
субсидій, оплати за навчання й медичні послуги, пільг
з оподаткування малого й середнього бізнесу тощо.
На другому місці виникатимуть питання щодо адміністративно-територіального устрою і створення
об’єднаних територіальних громад, співвласності трудових колективів і приватних інвесторів вугільних
шахт, металургійних комбінатів, машинобудівних і хімічних заводів, комунальної власності тощо. Якою
буде роль професійних спілок?
Відсутність належного рівня планово-аналітичної
і прогнозної роботи українського чиновництва засвідчують матеріали названих урядових документів. Так,
числове значення Індексу людського розвитку (ІЛР)
на загальнонаціональному рівні змінюється від 0 до 1,
визначаючи рейтингове місце конкретної держави чи
території у світовому вимірі. Оцінки динаміки ІЛР, які
наведені в Державних стратегіях регіонального розвитку на періоди до 2020 та на 2021-2027 рр. є не
коректними у порівнянні з аналізом змін місця, які
займала наша держава в базових 1990, 1995, 2000, 2005,
2010, 2015, 2020 роках.
У 1993 році Україна вперше була оцінена ООН по
рівню ІЛР (довготривале та здорове життя; рівень
знань та доступ до навчання та знань; гідний рівень
життя) і розміщена на 45 місці серед 174 країн і територій. У 2019 році Україна займала вже 88 місце серед
189 країн і територій. А в Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. визначена динаміка ІЛР з констатацією про перенесення України до
високої категорії людського розвитку, хоча за метрологією ПРООН до цієї категорії відносяться тільки
перші 50-55 країн. Явне окозамилювання українського
народу як електорату.
Як можна це стверджувати на підставі даних
ПРООН про збільшення ІЛР з 0,705 у 1990 році до 0,75
у 2018 році, коли благополуччя населення України,
оціненого як рівень життя на основі виміру Валового
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національного доходу (ВНД) на душу населення протягом 1990-2018 рр. скоротилося на 25,6% після переходу від планової економіки до ринкової.
В остаточній редакції Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. зазначено, що
ВНД на душу населення України у 2017 році збільшився порівняно з 2015 роком. Так це ж тому, що зменшилась чисельність населення, тобто число душ (в
знаменнику формули), а не завдяки економічному
зростанню.
Уряд України 20 грудня 2017 року прийняв Постанову № 1029 «Деякі питання удосконалення системи моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики», в якій затвердив
спрощену Методику та Порядок проведення розрахунків ІРЛР.
Спрощена методика виміру ІРЛР 2017 року включає три блоки з 8 показниками, які начебто характеризують складові регіонального людського розвитку. У
спрощеній системі оцінки ІРЛР тільки один показник використовується як дестимулятор — коефіцієнт
смертності від навмисного самоушкодження, на
100 тис. осіб наявного населення, просантиміле.
У попередній Методиці 2012 року з 33 показників
22 розглядались як показники-стимулятори людського
розвитку, а 11 — як показники-дестимулятори, то результати їх прогнозних розрахунків ставали основою
обґрунтування конкретних пропозицій у Планах заходів на 2015-2017 рр. та 2018-2020 рр. для реалізації Регіональних стратегій на період до 2020 року.
Регіональні програми людського розвитку рекомендується формувати за підпрограмами, які адекватно визначають шість блок-сегментів виміру ІРЛР
з використанням 33 показників-індикаторів на їх статистичній базі з 2004 року: 1) «Відтворення населення»
(5 показників, 4 стимулятори розвитку, 1 дестимулятор); 2) «Соціальне середовище» (6 показників — дестимуляторів розвитку); 3) «Комфортне життя» (6 показників — стимуляторів розвитку); 4) «Добробут»
(5 показників, 4 стимулятори розвитку, 1 дестимулятор); 5) «Гідна праця» (6 показників, 3 стимулятори
розвитку, 3 дестимулятори розвитку); 6) «Освіта»
(5 показників стимуляторів розвитку).
У вересні 2018 року Директорат регіонального
розвитку Мінрегіону України надрукував розрахунки
ІРЛР за 2017 рік за 8 показниками регіонального людського розвитку в 22 адміністративних областях України (крім Луганської, Донецької і АР Крим).
Оцінки ІРЛР за 2017 рік по областях представлені
не як аспекти регіонального людського розвитку, а як
напрями досліджень: «Довге та здорове життя», «Добробут та гідні умови праці», «Освіта». При цьому динаміка зміни інтегральних значень ІРЛР була наведена
починаючи з 2013 року по всіх областях та в цілому по
Україні (тобто, з дати Другого Майдану в м. Києві).
По Луганській і Донецькій областях та АР Крим
з 2014 року здійснення розрахунків ІРЛР визнано некоректним у зв’язку з відсутністю інформації по частині тимчасово окупованих територій України.
У 2017 році в цілому по Україні за цією методикою (три аспекти, вісім показників-індикаторів, які не
були перевірені на дійсність виміру людського розвитку) ІРЛР склав 0,65. Числове значення ІРЛР в цілому по Україні одного порядку зі значенням ІЛР при
порівнянні країн у світовому вимірі.
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Тобто, складається враження, що придуманий
Мінрегіоном за ініціативою Уряду новий метод виміру
ІРЛР для того, щоб продемонструвати наступне: після
Революції Гідності 2014 року Україна дійсно ввійде до
50 кращих країн світу у 2020 році згідно з «Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду на період
до 2020 року» (за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 р. №275-р за підписом
В. Б. Гройсмана). Можливо керівництво Уряду не відрізняло показники ІЛР (Індекс людського розвитку)
від ІРЛР (Індекс регіонального людського розвитку)!
Перші десять місць рангової оцінки ІРЛР за результатами 2017 року згідно спрощеної Методики
зайняли м. Київ (0,80) та наступні області: Львівська
(0,71), Київська (0,70), Чернівецька (0,69), Харківська
(0,68), Тернопільська (0,67), Закарпатська (0,66), Волинська (0,65), Івано-Франківська (0,65), Рівненська
(0,65).
Числові оцінки ІРЛР для адміністративних областей за Методикою 2017 року визначені однаковими
для наступних груп областей: 0,65 — Волинська, ІваноФранківська, Рівненська, України в цілому; 0,64 —
Дніпропетровська, Сумська, Черкаська, Хмельницька;
0,63 — Полтавська, Миколаївська, Одеська, Вінницька, Закарпатська; 0,62 — Житомирська, Херсонська;
0,61 — Кіровоградська і Чернігівська.
Тобто, спрощена Методика 2017 року не дозволяє
здійснювати рейтингові оцінки місць кожної області
на єдиній шкалі виміру їх ІРЛР, а також здійснювати
порівняння ІРЛР областей з середнім значенням ІРЛР
України в цілому, як критерію фінансового вирівнювання регіонального людського розвитку, а також
можливого критерію розподілу коштів з Державного
фонду регіонального розвитку.
Крім того, наявна відсутність диференціації рейтингової оцінки складових та інтегрального значення
ІРЛР адміністративних областей України для оцінки
ефективності державної регіональної політики та для
обґрунтування заходів щодо її підвищення тільки за
вказаними трьома «напрямами» людського розвитку
і з використанням тільки 8 показників-індикаторів, з
яких тільки один — деструктивний, як дестимулятор.
Але в серпні-вересні 2018 року за даними Держстату України рейтингові оцінки ІРЛР 2017 р. за Методикою 2012 р. залишались більш продуктивними для
обґрунтування відповідних заходів за результатами
оцінки динаміки 33 показників — індикаторів усіх
6 аспектів людського розвитку в регіонах.
У Державній стратегії регіонального розвитку на
2021-2027 рр. констатовані значні відмінності за показником людського розвитку серед регіонів, який
розрахований за спрощеною методикою 2017 року. За
розрахунками Міністерства громад і територій за даними 2018 року у 9 регіонах (у 2017 році — у 13 регіонах) значення ІРЛР є нижчим за середній показник по
Україні (Херсонська, Житомирська, Кіровоградська,
Рівненська, Чернігівська, Черкаська, Дніпропетровська, Хмельницька, Сумська).
Використання спрощеної методики оцінки ІРЛР
розраховано на отримання середнього значення по
Україні і порівняння з даними конкретного регіону:
якщо ІРЛР області нижче середнього ІРЛР по Україні,
то повинна приділятись більша увага центральними,
регіональними і місцевими органами влади. Області
України з ІРЛР більше середнього ІРЛР недостойні
уваги.
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Більш доцільним є використання Національної
методики вимірювання регіонального людського розвитку 2012 року, яка дозволяє виявити тенденції зміни
складових і визначити стратегічні і оперативні цілі,
стратегічні пріоритети і стратегічні індикатори при
прогнозних розрахунках ІРЛР.
Основними вадами соціально-економічної політики в Україні В. К. Черняк вважав брак концептуального мислення, брак стратегічних рішень, брак системних дій. Утвердження нової якості соціально-економічного розвитку потребує виведення України на
траєкторію сталого або екосоціального розвитку.
В монографії «Актуалітети політики розвитку»
(2009 р.) висвітлено найбільш гострі й актуальні проблеми фінансової кризи, економічної і соціальної політики, бюджетобудування, інвестиційної, грошовокредитної, валютно-курсової та цінової політики. Визначено конкретні шляхи переходу до нової моделі
розвитку національної економіки у посткризовий період. Значну увагу приділено регіональній політиці та
місцевому самоврядуванню. Водночас запропоновано
конкретні шляхи, способи і механізми їх розв’язання.
У заключному слові монографії В. К. Черняк наголосив: «Вступивши на самостійний шлях розвитку,
Україна змогла лише в найзагальніших рисах визначити куди йти і ще менше — як це робити. Ніщо так
не шкодить Україні, як невизначеність.
Державотворці поки що не спромоглися вирішити винятково принципову проблему — реально та
безповоротно відокремити політику і бізнес, владу і
власність, право і силу. Недооцінка, якщо не сказати
ігнорування, цієї суспільної потреби призвела до того,
що впродовж років незалежності вітчизняна економіка
і держава рухались уперед дорогою, яка веде вниз»
(С. 322-323).
В. К. Черняк виступив ініціатором Всеукраїнського проєкту «Наше спільне майбутнє», в якому визначені напрями і заходи досягнення єдності екологічного, соціального і економічного аспектів сталого
розвитку національного господарства. Цей проєкт став
інтелектуальною власністю українських вчених і експертів у будівництві сильної процвітаючої держави,
формуванні конкурентоздатної структури української
економіки, що діє за європейськими стандартами,
створенні надійного базису для зовнішньої політики
і безпеки.
Складові і механізм впровадження проєкту
«Наше спільне майбутнє» були викладені в монографії
«Розвиток заради порятунку» (Київ: Геопринт, 2016.
227 с.).
У монографії обґрунтовано еколого-соціальну
модель розвитку, дано відповіді як здійснити: модернізацію економіки, викорінити бідність і розширити
внутрішній ринок; обґрунтування стратегії, концепції
і програми розвитку національного господарства та
основних його секторів і кластерів; шляхи досягнення
Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 року заради
спільного майбутнього.
Як і в першій, так і в другій монографіях основними соратниками В. К. Черняка виступили д.е.н.,
професор, заслужений діяч науки і техніки України
Трохим Тихонович Ковальчук та д.е.н., професор Василь Якович Шевчук.
У монографії «Розвиток заради порятунку»
(2016 р.), розглядаючи Індекс людського розвитку як
дзеркало відповідальності, В. К. Черняк резюмує:
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«Україна стоїть на роздоріжжі — з одного боку,
наші вчені і фахівці беруть активну участь у розробці
інформативних та інтелектуальних технологій для провідних світових компаній, а з іншого — вони не знаходять для себе достойного місця у своїй країні, модель
розвитку якої залишається застарілою і продовжує
гнати на експорт сировину, зерно і людей.
Влада має покладатися на власну науку і змінити
своє зневажливе ставлення до національного економічного мислення» [С. 224-225].
Набуттю економічного суверенітету соборної України передували значні зусилля фахівців вітчизняної
фундаментальної та прикладної економічної науки
щодо майбутнього державотворення. Особливу роль
при цьому відіграв колектив Економічного науководослідного інституту (ЕНДІ) Держплану України під
керівництвом доктора економічних наук, професора,
члена-кореспондента Академії наук України Олександра Сергійовича Ємельянова (з 1971 року).
У 1991-1992 рр. О. С. Ємельянов зініціював створення Комісії Президента України з питань науки, посад Державного Міністра і Державного Радника, Державної економічної ради Кабінету Міністрів України
та Державної Думи. Колегії Думи очолювали Державні
Радники з питань: економічної політики — О. С. Ємельянов, науково-технічної політики — І. Р. Юхновський, гуманітарної політики — М. Г. Жулинський,
правової політики — О. І. Ємець.
Розроблені економічною Колегією «Основи національної економічної політики України» були схвалені конституційною більшістю парламенту.
У свій час д.е.н., професор Віктор Михайлович
Пінзеник та д.е.н., професор, член-кореспондент
НАН України Ігор Германович Манцуров публічно заявляли про те, що національно-свідомими, кваліфікованими економістами їх зробив саме О. С. Ємельянов.
Автор статті здійснював спільну наукову і громадську
діяльність з ним протягом 42-х років — з 1972 по 2014
рік.
У 2012 році у зв'язку з 80-річчям О. С. Емельянова колектив ЕНДІ здійснив друге, перероблене і доповнене видання його книги «Особисто причетний», в
якій було наголошено, що «Ринку потрібна допомога...
Держплану» з використанням наукових наробок
ЕНДІ. Перше видання цієї книги побачило світ у 2002
році з нагоди 70-річчя О. С. Ємельянова.
Обидві книги видані у формі мемуарно-аналітичних оглядів «Ринок України: історія та проблеми формування в публікаціях, наукових та службових доповідях автора».
У 2012 році напередодні Другого Майдану в
м. Києві (2013-2014 рр.) О. С. Ємельянов дійшовши
висновку, що «Ринку потрібна допомога…Держплану», обґрунтував підвищення ролі держави в розвитку економіки, вважаючи за доцільне:
«— регламентувати найвищим державним рішенням Державну програму економічного і соціального
розвитку України як плану дій владних структур функціонального, галузевого й регіонального рівнів із залучення суб’єктів ринкової економіки до реалізації загальнонаціональних цілей, задекларованих Президентом України;
— така програма має містити планові орієнтири й
завдання з формування макроекономічних показників, основних узагальнених і синтезуючих показників,
а також участі в їхньому формуванні галузей і регіонів;
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— зобов’язати міністерства, відомства, регіональні адміністрації розробляти щорічно на основі пріоритетів і завдань Державної програми її відповідні галузеві й регіональні розділи.
Методичне й організаційне керівництво, а також
контроль над розробкою й виконанням Державної
програми покласти на Міністерство економічного
розвитку й торгівлі (можливо, для цього звільнити
Мінекономрозвитку від деяких невластивих цьому
державному органу управління економікою функцій,
наприклад: проведення тендерів тощо).
З метою забезпечення державного впливу на
формування й розвиток галузей економіки й промисловості було б доцільно розглянути питання про створення в Міністерстві економічного розвитку і його
НДІ галузевих підрозділів, поклавши на них прогнозно-аналітичну роботу й формування завдань для
галузевих розділів програми.
Під час розробки Державної програми, а також її
галузевих і регіональних розділів, необхідно передбачити:
— забезпечення пріоритетних напрямів розвитку
джерелами й обсягами фінансування, відповідними
трудовими ресурсами тощо;
— проведення необхідних структурних зрушень;
— заходи щодо залучення до реалізації державних
програм економічного й соціального розвитку інвесторів, у тому числі з недержавного сектору;
— стимулююче використання державного замовлення на пріоритетних напрямах;
— прискорення інноваційних процесів за рахунок
структурних зрушень в інвестуванні.
Ураховуючи важливість для виробників, особливо
недержавних, гарантованого збуту виготовленої продукції, функціональним і галузевим міністерствам необхідно підготувати пропозиції в частині можливого
покладання на галузеві міністерства (або знову створювані для цих цілей спеціальні збутові структури),
функцій з надання допоміжних послуг ринку в частині
вивчення й прогнозування потреб, особливо для недержавних виробників. Це дало б змогу державі виступити гарантом зі збуту та фінансів.
Разом зі стимулюючими та іншими важелями такий підхід забезпечує справжню зацікавленість для
всіх суб’єктів ринку до включення в Державну програму на ринкових конкурентних засадах».
Обґрунтувавши свої пропозиції щодо підвищення
ролі держави в управлінні ринковою економікою,
Ємельянов О.С. робить наступний висновок:
«Я усвідомлюю, що деякі чиновники та їх прибічники сприймуть позицію в частині посилення ролі
держави в розвитку економіки вкрай негативно.
Одні – через неграмотність і фетиш ринкових гасел,
інші – під диктовку різних консультантів та їх шефів.
Головним аргументом при цьому всі як один висуватимуть тезу про те, що йде «повернення», «реставрація» тощо.
Усе це блеф. І ми маємо бути готові переступити
через це. Йдеться про те, що держава, особливо держава, яка утворилася лише недавно, не може стояти
осторонь від розвитку економіки, не може не впливати
активно на процеси формування економічних механізмів, у тому числі й ринкових.
Йдеться про те, щоб науково обґрунтовано визначитися з процесами синтезу державного регулювання
й свободи підприємництва. Кожний підприємець, не-
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залежно від підвищення ролі держави, повинен мати
право робити те, що йому вигідно й реалізовувати це
тому, кому йому вигідно.
Єдиною перевагою в його діяльності за інших
рівних умов (ціна, обсяги виробництва, умови реалізації та інші форми свободи підприємницького вибору) має бути наявність державного замовлення.
І тому наостанок. Шановні колеги! Не бійтеся
ринку, а отже, й не бійтеся державного управління»
(Ємельянов О. С. Особисто причетний... Ринок України: Історія та проблеми формування в публікаціях,
наукових та службових доповідях автора. Видання
друге. Київ: НДЕІ, 2012. С. 58-59).
З огляду на те, що це — загальнодержавна справа,
то керівником Державної програми економічного і соціального розвитку України, вважав О. С. Ємельянов,
має бути чиновник найвищого рангу як головна дійова
особа в цьому питанні. Цією особою міг би стати
тільки Володимир Кирилович Черняк.
Наведені мемуарно-аналітичні спогади Олександра Ємельянова набули актуальності після прийняття
03.11.2011 року Верховною Радою України в першому
читанні законопроєкту № 9407 «Про державне стратегічне планування». За ухвалення відповідного рішення
проголосували 249 народних депутатів з мінімально
необхідних 226. Але остаточна редакція закону не
прийнята й донині.
Розвиваючи спадщину О. С. Ємельянова, пропонується розробити Кодекс стратегічного планування
розвитку України поряд із Господарським, Бюджетним і Податковим. Цей кодекс повинен базуватись на
положеннях Соціально-адекватного менеджменту і
включати регламент розробки Стратегій розвитку:
довгострокових (на 21-28 років); перспективних (на
14-21 рік); середньострокових (7-14 років); короткострокових (3-7 років). Плани заходів з реалізації Стратегій розвитку будуть складатися з етапів в 3 і 4 роки.
Він також повинен закласти основи формування у подальшому окремої гілки влади Стратегування розвитку країни.
Кодекс стратегічного планування розвитку України повинен також включати регламент розробки щорічних Послань Президента України до Верховної
Ради у відповідності з Програмою Президента на 5 років. Теж саме стосується і Плану дій Уряду та його Звітів перед Верховною Радою України як парламентсько-президентської республіки (3-річні зі змінною
базою: базовий, звітний і плановий роки).
Державне регулювання регіонального людського
розвитку в Україні стає можливим завдяки наявним
можливостям використання Індексу регіонального
людського розвитку (ІРЛР) в якості критерію ефективності державної соціально-економічної, інвестиційної, регіональної та екологічної політики. Це забезпечить досягнення єдиних соціальних стандартів
і норм життєдіяльності українського народу на всій території суверенної і незалежної держави.
Організація розробки на 3-х - 5-ти та 10-річний
термін (з перемінною базою) Національної і Регіональної програм людського розвитку стане органічною
складовою Соціально-адекватного менеджменту узгодження Середньострокових планів пріоритетних дій
та Середньострокових державного і місцевих бюджетів
із завданнями Державної і Регіональних стратегій
розвитку на 2021-2027 та на 2024-2030 роки, а також
Планів заходів з їх реалізації у 2021-2023, 2024-2027 та
2028-2030 роки.
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На жаль, після Другого Майдану в м. Київ органи
загальнонаціональної влади скасували Національну
методику виміру регіонального людського розвитку,
яка була затверджена рішенням Президії НАН України та колегії Державної служби статистики України
13.06.2012 року № 123-м. Відмінено також випуск щорічного статистичного бюлетеня «Регіональний людський розвиток», який включав аналітичні матеріали
рейтингової оцінки адміністративних областей на єдиній шкалі виміру ІРЛР за складовими та в цілому починаючи з 2004 року. Матеріали Бюлетеня надавали
статистичну базу для виконання прогнозних розрахунків Індексу з оптимізацією його складових.
Вперше прогнозні розрахунки ІРЛР на 20162020 роки були виконані в Регіональній програмі людського розвитку Хмельниччини (2015 р.).
Базуючись на положеннях Концепції людського
розвитку, Володимир Кирилович у 2019-2020 рр. ініціативно виступив консультантом і рецензентом серії
статей Дискусійного клубу журналу «Економічний
вісник Донбасу» (ЕВД) щодо майбутнього Українського Донбасу. Він надрукував програмну статтю
«Українському народу — стабільний планомірно-стійкий людський розвиток (оцінка стану науково-адміністративного забезпечення). Частина 1. Загальна ситуація зі стратегічним плануванням людського розвитку
в Україні» (ЕВД, 2020, № 1(59), С. 199-217).
В. К. Черняк працював над Частиною 2 статті
«Планетарна місія самостійного Українського Донбасу», але 18.01.2021 року Володимир Кирилович відійшов в інший світ: Бог, забираючи кращих, їх спадщину дарує живим.
"Увы, земной недолог путь,
И все ж во власти человека —
Великое творя, шагнуть
За рамки собственного века"
(Иоганн Вольфганг фон Гёте,
"Что остаётся после жизни человека")
Розглядаючи мистецтво економічної та соціальної політики як успішне поєднання ринкових механізмів і державного регулювання, Володимир Кирилович сприяв виданню колективної монографії Бердянським університетом менеджменту і бізнесу «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку
України» (Київ, Талком, 2020, 471 с.).
Виконуючи ініціативну науково-дослідницьку
роботу в реальному секторі економіки, автори були
націлені на обґрунтування рекомендацій і пропозицій
щодо підвищення рівня планово-аналітичної та програмно-прогнозної і проєктної роботи на промислових
і сільськогосподарських підприємствах, комерційних
банках, закладах освіти, охорони здоров'я, туризму, інформаційних агентствах, в органах регіональної і загальнонаціональної влади.
Виходячи з національних інтересів та виявлених
тенденцій і викликів, ризиків і загроз особливу увагу
в монографічному дослідженні було приділено питанням обґрунтування і визначення пріоритетів соціально-економічного розвитку на усіх рівнях державного регулювання як інструментів стратегічного планування й управління в сучасних умовах.
Переконання В. К. Черняка у економічній суверенності України у співдружності незалежних слов'янських держав Білорусії, України і Росії знайшли свою
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матеріалізацію в переліку відповідних законів і указів,
підготовленого Держекономрадою та Держдумою.
Ставши народним депутатом України ІІІ скликання (1998-2002 рр., фракція Народного Руху України) і виконуючи обов’язки першого заступника Голови Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності і інвестицій
та IV скликання (2002-2006 рр., у складі блоку "Наша
Україна", що входив у фракцію "Реформи і порядок")
з повноваженнями Голови підкомітету з питань підприємництва, інвестиційної політики та антимонопольного законодавства того ж Комітету, В. К. Черняк
як суб’єкт права законодавчої ініціативи подав 6 законопроєктів (1 — Господарський кодекс України став
чинним актом) та 25 Постанов Верховної Ради України (17 стали чинними актами).
Володимир Кирилович Черняк був членом Постійних делегацій в міжпарламентських організаціях
"Постійна делегація у Парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва" та "Постійна делегація у Міжпарламентській
асамблеї держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав", а також членом груп по міжпарламентським зв’язкам з рядом країн Європи і Азії.
Будучи короткий час його помічником як народного депутата IV скликання, я особисто ще більше відчув його людські якості чесності, порядності, непідкупності, чутливої уваги до виборців, турботи про друзів і соратників, невичерпний гумор в афоризмах.
Новаторські ідеї і настанови Володимира Кириловича ще чекають свого усвідомлення і впровадження
в життя: «Суспільство не може жити і, тим більше,
розвиватися без сенсу і надії. Пригнічений народ втрачає сприйняття цивілізаційних цінностей. І навпаки,
усвідомивши своє конституційне право бути "єдиним
джерелом влади в Україні" (ст. 5 Конституції в Україні), народ врешті-решт глибоко замислиться над майбутнім своєї держави і цього ж вимагатиме від владних
структур.
Є відповідальність не тільки влади перед народом, а й народу за владу, яку він обрав. Коли виборець
кидає бюлетень а урну, він бере на себе відповідальність за владу. В Україні такого почуття немає як у
влади, так і у народу». Кругом аморальність, брехня,
розпуста і злодійство. Кумівство, корупція і рейдерство створили трикутник соціальної безвідповідальності, порушити який має кримінальна відповідальність.
"Слуги народу" в усіх гілках влади! Читайте, вивчайте і усвідомлюйте спадщину Володимира Кириловича Черняка і Олександра Сергійовича Ємельянова!
Вчитися — це духовно, тому що знання руйнує невігластво, забобони і жадібність… І, щоб остаточно не
стати рабами колонії Міжнародного геополітичного бізнесу, пам’ятайте: «Нет рабства безнадёжнее, чем рабство тех рабов, себя кто полагает свободным от оков»
(Иоганн Вольфганг Гёте).
Володимир Кирилович Черняк своїм заключним
словом благословив: «Влада не стане справжнім провідником суспільства до кращого життя, якщо збереже
монополію на формування концептуальної парадигми
суспільного розвитку. Має відбуватися справжня боротьба між різними концепціями і лише та з них, яка
зуміє завоювати більшу підтримку громадськості,
отримає право на втілення.
Президентські і парламентські вибори мають
стати змаганнями, в яких боротьба за голоси виборців

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

СТОЛЯРОВ В. Ф.
буде відбуватися не між особами та угрупованнями, а
між економічними та соціальними концепціями, програмами. Та політична сила, яка висуне найкращу
програму соціально-економічного розвитку, повинна
здобути перемогу, сформувати уряд і втілювати свою
програму в життя.
Досі практика формування уряду зводилася до
того, що народні депутати затверджували на посаду
прем’єра конкретну особу, подану президентом. Жодного разу претендент на вищу посаду у виконавчій
владі не подавав на розгляд народних депутатів цілісної соціально-економічної програми, якою має намір
керуватися у своїй діяльності.
В основі концепції правової держави і громадянського суспільства, яке ми прагнемо збудувати, лежить
принцип свободи вибору народом свого соціального
і політичного устрою.
Однак внутрішня і зовнішня політика Української держави багато в чому є відображенням домовленості бізнес-еліт і наслідком лобістських зусиль найвпливовіших фінансово-промислових груп. У випадку
посилення якої-небудь бізнес-групи або здобуття
влади контрелітою пріоритети державної політики змінюються.
«Дай бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.
Дай бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.

Зазначеними вище чинниками зумовлені перманентні проблеми в соціально-економічному розвитку
країни. У встановленні шляхів розв’язання таких проблем полягає пафос цієї книги. Автори прагнули не
лише поставити діагноз, а й виписати рецепт» ("Актуалітети політики розвитку". 2009. С.324).
На базі переосмислення 60-річного досвіду планового
управління народним господарством союзної республіки
СРСР, єдиним розумним рішенням є розробка власної моделі планово-регульованої ринкової економіки, яка за прикладом Франції та Китаю, буде опиратися на триптих
державності: безпека, суверенітет та вплив (див.
"Еммануель Макрон (Президент Французької Республіки). Промова на нараді французьких послів (27 серпня
2019 р., Єлісейський палац, Париж)"; Повний текст
доповіді, з яким виступив Сі Цзіньпін на 19 з'їзді
КПК, 2017 р.).
Використовуючи накопичені знання, ідеї і настанови моїх соратників — Володимира Кириловича Черняка
і Олександра Сергійовича Ємельянова, а також заповіти
Маріо де Андраде "Моя душа торопится…" і Євгена
Євтушенко "Дай Бог", маю наміри сприяти відновленню
та розбудові Миру і Добра на РІДному Українському
Донбасі, гордий та незламний Дух якого веде за собою
багатонаціональні народи до відродження.
Дай бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.
Не крест – бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
Дай бог ну хоть немного Бога!»
Евгений Евтушенко, "Дай Бог", 1990

«Я подсчитал свои годы и обнаружил, что у меня осталось меньше времени на жизнь, чем прожито.
У меня нет времени для бесконечных конференций, посвященных уставам, законам, процедурам и внутренним правилам, зная, что ничего не будет достигнуто. У меня нет времени выносить абсурдных людей, которые
ведут себя не в соответствии их возрасту. У меня нет времени на борьбу с посредственностью. Я не хочу быть на
собраниях, где накачиваются эго.
Я не могу терпеть манипуляторов и оппортунистов. Меня беспокоят завистливые люди, которые пытаются
дискредитировать более способных, чтобы захватить себе их позиции, таланты и достижения. Мне осталось
слишком мало времени, чтобы обсуждать заголовки. Я не хочу этого, потому что моя душа торопится.
Я хочу жить с людьми, которые очень человечны. Люди, которые могут смеяться над своими ошибками,
которые достигли своих успехов. Люди, которые понимают свое призвание и не прячутся от своих обязанностей.
Те, кто защищают человеческое достоинство и хотят только быть на стороне истины, справедливости и праведности. Это то, что делает жизнь достойной жизни.
Я хочу окружить себя людьми, которые знают, как прикасаться к сердцам других. Люди, которые через
тяжелые удары жизни научились расти и сохранили нежные прикосновения души. Да, я спешу, я спешу жить
с интенсивностью, которую может дать только зрелость.
Моя цель — достичь конца, в согласии с самим собой, с моими близкими и совестью.
Вы думали, что у вас две жизни, и вдруг вы понимаете, что у вас была и есть только одна».
Марио де Андраде (1893-1945, Сан-Паоло), "Моя душа торопится"
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Вступ. Широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та цифровізація усіх сфер
суспільного життя розглядається в більшості країн
світу як одне зі стратегічних завдань сучасного прогресивного розвитку. Так, ще у 2000 р. Європейською Радою була прийнята програма «еЕвропа — інформаційне
суспільство для всіх» [1], серед основних цілей якої
були: забезпечити входження всіх окремих громадян,
сімей, підприємств, шкіл і адміністративних установ у
цифровий вік і надати їм доступ в Інтернет; створити
цифрову культуру, сповнену духом підприємництва та
відкриту впровадженню нових інформаційних технологій; забезпечити стимулювання соціальної інтеграції
засобами інформаційного суспільства. У прийнятій у
2010 р. стратегії «Europe2020» було ухвалено одну з її
семи флагманських ініціатив — «Цифровий порядок
денний для Європи» (Digital agenda for Europe), яка
передбачала такий важливий напрям діяльності як подальше поширення цифрової грамотності і навичок
роботи з ІТ серед громадян ЄС. У 2015 р. Європейська
Комісія оприлюднила комплексний програмний документ «Єдиний цифровий ринок для Європи» [2]. У
ньому розглядається порядок денний для вжиття заходів за трьома основними напрямками: а) кращий доступ до Інтернету для споживачів та підприємств,
б) створення належних умов для регулювання передових цифрових мереж, в) розбудова цифрової економіки через інвестиції, оперативну сумісність та стандартизацію.
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На сучасному етапі цифрові технології активно
впроваджуються в усі сфери економічної діяльності: у
промисловий і сільськогосподарський сектори, що
змінює основи бізнес-моделей і багатьох виробничих
процесів; у торгівлю та фінансовий сектор; у соціальну
сферу та побутову діяльність. Україна не стоїть осторонь цих процесів, вона активно включилася в розбудову цифрового суспільства. У 2019 р. було створено
Міністерство цифрової трансформації України, основними завданнями якого є: формування та реалізація державної політики у сфері цифровізації, цифрової
економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сфері відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та
телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу та
інші [3]. В Національній економічній стратегії на період до 2030 року, затвердженій постановою Кабінету
Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 179, серед
основних стратегічних орієнтирів визначено такий:
ефективна цифрова сервісна держава та компактні
державні інститути (розвиток цифрової економіки як
одного із драйверів економічного зростання України)
[4].
Процеси цифровізації усіх сфер життя обумовлюють нагальну потребу формування цифрових навичок
серед широких верств населення для забезпечення
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можливості ефективного використання цифрових технологій у будь-якій сфері діяльності, що ставить пріоритетне завдання цифровізації системи освіти, яка
формує ці навички. А також нагальним є активне застосування цифрових технологій у науковій сфері для
підвищення результативності досліджень та забезпечення інноваційного розвитку України. У відповідності до такої потреби, Міністерство освіти і науки України розробило проєкт Концепції цифрової трансформації освіти та науки на період до 2026 року [5]
(далі проєкт Концепції) та представило її для громадського обговорення. Обговорення відбулося 10 червня
2021 р., в якому на платформі Агенції європейських
інновацій (Agency of European innovations) та за участю
фахівців Комітету з цифрових технологій в освіті МОН
України прийняли участь більше 30 представників університетів та науково-дослідних установ НАН України. У ході обговорення було висловлено низку зауважень до змісту проєкту та надані пропозиції щодо його
удосконалення. В обговоренні проєкту Концепції також прийняли участь фахівці Інституту економіки
промисловості НАН України (ІЕП НАНУ), зауваження і пропозиції яких до даного документу викладено нижче. Слід відзначити, що фахівці ІЕП НАНУ
на протязі останніх років досліджують процеси і проблеми цифровізації в Україні, що викладено в низці

публікацій [6, 7, 8 та багатьох інших], тому є кваліфікованими експертами з оцінки змісту проєкту Концепції та рекомендацій з її опрацювання.
1. Зміст проєкту Концепції цифрової трансформації освіти та науки на період до 2026 року.
Для розуміння сутності пропозицій спочатку викладемо мету та фоматизований у вигляді таблиці
зміст проєкту Концепції.
У проєкті Концепції визначено, що вона спрямована на оптимізацію та автоматизацію процесів управління та регулювання у сфері освіти і науки, в тому
числі забезпечення прозорого та ефективного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, таких як
ліцензування закладів освіти, атестація наукових установ та акредитація освітніх програм тощо.
Кінцевою метою цієї Концепції є використання
цифрових технологій для трансформації процесів у системі освіти і науки з метою їх спрощення, автоматизації та зручності для користувачів. Кінцеву мету планується досягти через реалізацію двох напрямів діяльності та п'яти стратегічних цілей, до кожної з яких розроблені операційні цілі та визначені шляхи та способи
вирішення проблем. Всі вони нами систематизовані та
зведені у табл. 1 для більш цілісного уявлення про
зміст запропонованої Концепції.
Таблиця 1

Зміст концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 р.:
стратегічні й операційні цілі та шляхи їх досягнення [5]

Ціль 3. Зміст освіти
в галузі ІКТ відповідає
сучасним вимогам

Ціль 2. Працівники сфери
Ціль 1. Цифрове ососвіти володіють цифровими вітнє середовище є докомпетентностями
ступним та сучасним

Стратегічні цілі
1

Операційні цілі

Шляхи та способи вирішення проблем

2
3
Напрям 1. «Ефективне використання цифрових технологій в освітньому процесі»
Ціль 1.1. Заклади освіти − забезпечення закладів освіти комп’ютерним обладнанням та програмних зазабезпечені технікою для
безпеченням;
створення цифрового
− забезпечення закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічосвітнього середовища
ної) освіти STEM-лабораторіями;
− оснащення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням і засобами сучасної комунікації закладів фахової передвищої та вищої освіти
Ціль 1.2. Заклади освіти − забезпечення підключення закладів освіти до широкосмугового Інтернету;
забезпечені доступом до − забезпечення доступу до Інтернету в навчальних приміщеннях закладів освіти
широкосмугового Інтернету
Ціль 2.1. Підвищення
− розробка та затвердження рамки цифрових компетентностей педагогічних
кваліфікації педагогічпрацівників;
них та науково-педаго− забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
гічних працівників запрацівників
кладів освіти з розвитку
цифрових компетентностей здійснюється регулярно
Ціль 2.2. Стандарти
− оновлення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з педагоосвіти з педагогічних
гічних спеціальностей;
спеціальностей містять
− оновлення стандартів вищої освіти з педагогічних спеціальностей
сучасні вимоги щодо
формування цифрових
компетентностей
Ціль 3.1. Навчальні про- − оновлення навчальних програм з інформатичної освітньої галузі для закладів
грами із галузі ІКТ
загальної середньої освіти;
оновлено
− розробка та запровадження варіативного курсу зі STEM-освіти в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;
− сприяння запровадженню гуртків в закладах загальної середньої освіти та
груп закладів позашкільної освіти з розвитку цифрових компетентностей здобувачів освіти
Ціль 3.2. Наявний до− розробка та запровадження дистанційних курсів на вебплатформі дистанційступний цифровий конного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»;
тент для забезпечення
− забезпечення вільного доступу здобувачів освіти до електронних підручників;
здобуття освіти
− запровадження інтерактивної системи онлайн навчання в сфері ІКТ
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Закінчення табл. 1

Ціль 5. Дані у сфері освіти і науки
є доступними та достовірними

Ціль 4. Послуги та процеси у сфері освіти і науки є прозорими, зручними
та ефективними

1

192
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Напрям 2. «Оптимізація процесів управління, регулювання та моніторингу»
Ціль 4.1. Доступ грома- − запровадження електронної платформи для забезпечення доступу до здодянам до якісних зручбуття позашкільної освіти;
них послуг у сферах
− запровадження електронних класних журналів для закладів загальної середосвіти і науки забезпеньої та професійної (професійно-технічної) освіти;
чено та переведено їх в − надання закладам освіти можливості організації діловодства в електронній
онлайн
формі на базі програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту».
− розроблення та запровадження Єдиної міжвідомчої інформаційної системи
України для вступу іноземних студентів до закладів вищої освіти України;
− розроблення та запровадження електронного кабінету вступника в Єдиному
державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія»;
− забезпечення дистанційного вступу для вступників зі спеціальними умовами;
− розроблення та запровадження електронної платформи популяризації спорту
серед учнівської та студентської молоді;
− створення електронних систем присвоєння наукових ступенів та вчених
звань;
− централізація електронних послуг та сервісів для науковців в рамках Національної електронної науково-інформаційної системи;
− підключення до центральної бази даних програмно-апаратного комплексу
«Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»
освітніх інформаційних систем;
− удосконалення процесу реєстрації здобувачів освіти на зовнішнє незалежне
оцінювання
Ціль 4.2. Процеси уп− забезпечення автоматизації електронного ліцензування закладів освіти;
равління та регулювання − удосконалення та автоматизація атестації наукових установ та закладів вищої
у сферах освіти і науки
освіти;
оптимізовані та автома- − запровадження електронних систем управління навчанням в закладах вищої
тизовані
освіти;
− автоматизація процесу акредитації освітніх програм;
− розроблення та запровадження прозорої електронної системи конкурсного
фінансування наукових досліджень;
− розроблення та запровадження електронної системи управління професійною освітою;
− автоматизація процесів грифування та конкурсного відбору підручників та
посібників, в тому числі електронних;
− удосконалення та автоматизація процесів замовлення та видачі документів
про освіту та додатків до них;
− забезпечення удосконалення обліку здобувачів спеціальної освіти;
− створення цифрових інструментів для вимірювань результатів навчання
(розбудова цифрових рішень освітніх вимірювань навчальних досягнень)
Ціль 5.1. Дані у сфері
− забезпечення доступу до освітньої аналітики та даних відповідно до вимог
освіти і науки є доступзаконодавства;
ними для стейкхолдерів − забезпечення ефективної взаємодії між державними реєстрами;
відповідно до потреб
− забезпечення доступу до освітніх даних особі про неї у єдиному кабінеті;
− забезпечення доступу до даних у сфері науки за допомогою Національної
електронної науково-інформаційної системи;
− удосконалення Відкритого українського індексу наукового цитування Open
Ukrainian Citation Index (OUCI)
Ціль 5.2. Дані у сфері
− удосконалення системи моніторингу працевлаштування випускників заклаосвіти і науки викорисдів освіти;
товуються для прий− удосконалення обліку педагогічних, науково-педагогічних працівників;
няття управлінських
− удосконалення обліку здобувачів освіти;
рішень на всіх рівня
− створення та запровадження системи обліку у сфері підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників;
− розроблення та запровадження реєстру дослідницьких інфраструктур;
− забезпечення формування документів про освіту та додатків до них в Єдиній
державній електронній бази з питань освіти;
− запровадження автоматизованої системи подання звітності закладами освіти;
− переведення процедури подання звітності у сфері науки у безпаперовий
формат
− запровадження Національного студентського опитування

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
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2. Зауваження та пропозиції до проєкту Концепції
цифрової трансформації освіти на науки на
період до 2026 року, який представлено на громадське обговорення МОН України
2.1. Загальна оцінка проекту Концепції цифрової
трансформації освіти і науки на період до 2026 року
(далі Концепції)
Вимірювання ступеня конкурентоспроможності
країни у глобальному світі визначається рівнем та ступенем розвитку освіти та науки. Саме освіта та наука
є стійкими важелями для прогресивного розвитку людини, суспільства, держави та поваги світового співтовариства до здобутків країни у цій сфері. Для подолання інерційності в розвитку освіти і науки необхідні
цифрові трансформації. В розвинених країнах ці процеси відбуваються збалансовано та швидко.
Україна стала на цей шлях і прагне до прогресивних перетворень та змін саме в ключових сферах —
в освіті та науці, за допомогою цифрових трансформацій, які будуть сприяти більш прискореному виходу з
системної кризи, зниженню зовнішньої міграції,
укріпленню іміджу країни у міжнародному середовищу тощо.
Необхідність підготовки та прийняття проєкту
Концепції з цифрової трансформації освіти та науки
на п’ятирічний термін є своєчасною та актуальною. В
умовах коронакризи значущість освіти і науки зросла,
а цифрові трансформації, які відбуваються зі значною
інтенсивністю сприяють їх прискореному розвитку та
безпеці.
Цифрові трансформації, які відбулися в освіті та
науці за період карантину на COVID-19, позитивно
вплинули на процес освоєння цифрової грамотності,
на розвиток цифрових компетентностей, на безперервність освітнього процесу, на збереження робочих
місць тощо.
Перехід на дистанційну форму навчання та зайнятості зберіг можливості до надбання освіти та продовження наукової діяльності і показав нові пріоритети у цифровому розвитку.
Проєкт Концепції цифрової трансформації освіти
і науки на період до 2026 року, який підготовлено
МОН України та представлено на обговорення є актуальним та своєчасним. Його структура, яка містить загальні положення, систематизацію проблем, які потребують розв’язання, мету і стратегічні цілі, завдання
за кожною ціллю, перелік заходів щодо виконання
завдань (операційних цілей), а також прогноз впливу
реалізації мети Концепції з очікуваними результатами
є типовою і заперечень не викликає. Але оцінка змісту
проєкту Концепції показує високу необхідність її доопрацювання, що забезпечить якість та ефективність
державної політики щодо цифрового розвитку сфери
освіти та науки. Цьому будуть сприяти врахування зауважень та пропозиції, які викладені у цій роботі.
2.2. Про невідповідність назви проекту Концепції
її змісту
Зміст проєкту Концепції цифрової трансформації
освіти і науки не відповідає її назві. У проєкті Концепції не знайшли відображення процеси, які безпосередньо пов'язані з цифровою трансформацією науки
та наукової діяльності. Про це свідчать основні напрями її реалізації. Якщо перший зорієнтовано на
освіту, то другий — на оптимізацію процесів управління. Відповідно, і стратегічні та оперативні цілі відображають лише ці два напрями.
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Дисбаланс між освітою на наукою у проєкті Концепції простежується по всім її складовим. Невідповідність певною мірою простежується і за змістом
кінцевої мети Концепції, яка передбачає «використання цифрових технологій для трансформації процесів у системі освіти та науки з метою їх спрощення,
автоматизації та зручності користувачів». Не обґрунтовано, про яке спрощення йде мова, чи безпосередньо освітніх процесів та наукової діяльності, чи одержання інформації про освіту та науку. Крім того, саме
сполучення «цифрова трансформація освіти та науки»
обумовлює неоднозначне розуміння, адже за змістом
Концепції мова йде не про цифрову трансформацію
освіти та науки, а в основному про втілення сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій для автоматизації інформаційних потоків у сфері освіти та наукової діяльності для оптимізації процесів управління
ними.
2.3. Про необхідність врахування в проєкті Концепції чинних нормативно-правових документів України, які визначають цифрові трансформації освіти
і науки
Проєкт Концепції у «Загальній частині» виправдано містить посилання на дві постанови КМУ (від
03.03.2021 р. №176 та від 30.01.2019 р. №56), які визначають державну політику цифрового розвитку взагалі та за окремими напрямами (18, 8, 20). Але значні
важливі для змістовного зв’язку та узгодженості базові
правові документи невраховані. Це:
Концепція розвитку цифрових компетеностей до
2025 р.;
План заходів по реалізації Концепції розвитку
цифрових компетентостей;
Рамка цифрових компетенцій для громадян України;
Концепція розвитку Національної академії наук
України на 2014-2023 роки (схвалена Постановою
Президії НАН України від 25.12.2013 р. №184);
План заходів на 2019-2023 роки з реалізації Концепції НАН України на 2014-2023 роки (схвалений
Постановою Президії НАН України від 10.04.2019 р.
№114);
Програма інформатизації НАН України на 20202024 роки.
Не враховано також підсумки Всеукраїнського
Форуму «Україна 30. Освіта і наука» (що відбувся
31 травня — 2 червня 2021 р. за участю Президента
України).
2.4. Зауваження та пропозиції до структурного
підрозділу «Проблеми, які потребують розв’язання»
Перелік наведених проблем належить перед усім
до сфери освіти, що значно звужує поставлені цілі й
завдання. Доцільно наведений перелік проблем розширити та доповнити, у чинній редакції та визначити
інші актуальні проблеми, яких немає в проєкті (табл. 2).
Додатково потребують включення у коло проблем
такі як: слабка інтеграція та взаємодія українського
науково-освітнього простору із науково-освітнім просторам ЄС; незорієнтованість державної політики з
цифрових трансформації на поєднання науки та виробництва, що перешкоджає зростанню конкурентоспроможності національної економіки та розвитку української науки; низький рівень популяризації здобутків науки та освіти через ЗМІ, цифрові платформи,
інформаційно-комунікаційні майданчики тощо.
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Таблиця 2
Пропозиції щодо конкретизації проблем у сфері освіти
Концепція
Низький рівень цифрових компетентностей учасників освітнього процесу
Освітні програми не спрямовані на формування необхідних цифрових компетентностей у майбутніх педагогічних працівників
Забюрократизованість процесів внутрішнього документообігу закладів та установ освіти і науки
Відсутність ефективних електронних систем подання
звітності у закладах освіти і науки

Пропозиції
Недостатній рівень цифрових компетентностей учасників
освітнього і наукового процесу
освітні програми не спрямовані на формування цифрових
компетентностей у здобувачів освіти, педагогічних та наукових працівників
Недостатній рівень використання CRM систем (Customer
Relationship Management) в закладах освіти та наукових установах
Відсутність цифрової інфраструктури, яка дозволяла би налагоджувати ефективну взаємодію між закладами освіти, науковими установами, бізнесом
Відсутність державних фінансових програм підтримки ІКТ
досліджень та інновацій спільних проектів освіти, науки,
бізнесу
Недостатній рівень цифрової безпеки учасників освітнього
та наукового процесів

2.5. Про удосконалення змістовного наповнення
загального спрямування та кінцевої Мети і напрямів
проєкту Концепції
Загальне спрямування і мету в проєкті Концепції
визначено дуже обмежено лише з позицій оптимізації
та автоматизації процесів управління та регулювання
у сфері освіти і науки, а не з позицій створення кращих можливостей для реалізації основних функцій
освіти і науки в сучасному суспільстві — освоєння, передача, нагромадження і розвиток знань, формування
людського й інтелектуального капіталу країни. Цифрові технології є потужним інструментом розвитку
і підвищення якості та результативності освіти і науки
і саме на це моє бути спрямована Концепція цифрової
трансформації.
Відповідно до цього необхідно представити нову
редакцію кінцевої мети Концепції, яка полягає у використанні цифрових технологій для трансформації
процесів у системі освіти і науки з метою забезпечення
їх сучасними інформаційними ресурсами, навчальними, дослідницькими та управлінськими технологіями для підвищення якості та результативності освітньої і наукової діяльності.
Досягнення мети в проєкті Концепції передбачає
реалізацію двох напрямів.
Напрям 1 стосується ефективного використання
цифрових технологій, що є дуже актуальним і важливим. Однак зміст цього напряму потребує суттєвого
удосконалення, оскільки має низку упущень.

По-перше, він стосується лише сфери освіти.
Сфера наукової діяльності в змісті даного проєкту
Концепції повністю виключена з процесів цифрової
трансформації, що не відповідає її назві та потребам
переходу до високотехнологічного розвитку.
По-друге, завдання сфери освіти, особливо професійно-технічної та вищої, забезпечити оволодіння
цифровими компетентностями учнів та студентів, що
там навчаються, які на сучасному етапі уже є невід’ємним елементом будь-якої професійної підготовки. Однак Концепція цього не забезпечує.
По-третє, процеси цифровізації дають можливість і вимагають модернізації змісту освіти в цілому,
а не лише в галузі ІКТ. Цифрові технології мають бути
застосовані для будь-якого рівня освіти і предмету
знань, що вимагає поступової всеохоплюючої модернізації змісту освіти.
До назви напряму 1 «Ефективне використання
цифрових технологій в освітньому процесі» обов’язково додати «та науково-дослідницького». Цей напрям
передбачає досягнення трьох стратегічних цілей, які
стосуються тільки сфери освіти. Необхідно доповнити
у цьому напрямі четверту стратегічну ціль з цифрової
трансформації наукової сфери. Пропонується такий
варіант доповнення Напряму 1, змісту нової стратегічної цілі 4 та послідовність її досягнення через операційні цілі з конкретизацією шляхів реалізації
(табл. 3).

Таблиця 3
Пропозиції щодо виокремлення стратегічної цілі, спрямованої на цифровізації науково-дослідної сфери
Стратегічна ціль 4. Науково-дослідна діяльність здійснюється
із застосуванням сучасних цифрових технологій

Стратегічні
цілі
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Операційні цілі

Шляхи та способи вирішення проблем

Ціль 4.1. Науково-дослідні установи повністю забезпечені цифровими технічними засобами

− забезпечення наукових установ сучасним комп’ютерним
обладнанням та програмним забезпеченням, відповідним
вимогам дослідницької діяльності;
− забезпечення наукових установ мультимедійним обладнанням і засобами сучасної комунікації
− технічне і фінансове забезпечення наукових установ користуванням послугами широкосмугового Інтернету;
− широка доступність до цифрових платформ у науково-дослідній сфері
− забезпечення розвитку цифрових компетенцій дослідників;
− використання цифрових технологій для проведення досліджень, збору і обробки наукових даних;
− застосування цифрових інновацій в дослідженнях

Ціль 4.2. Науково-дослідні установи мають безперервну доступність до цифрової інфраструктури
Ціль 4.3. Працівники науково-дослідної сфери використовують
цифрові технології в своїй діяльності

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ
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Одночасно пропонується удосконалити стратегічну ціль 3 та її операційні цілі, оскільки у запропонованому в проєкті варіанті вона не забезпечує трансформацію змісту освіти усіх напрямків, рівнів та
предметів у відповідності до можливостей, які надають

цифрові технології у навчальному процесі, а також не
забезпечує формування базових цифрових компетенцій у здобувачів освіти. Пропонується удосконалити
стратегічну ціль 3 таким чином (табл. 4).

Таблиця 4
Стратегічні цілі

Операційні цілі

Ціль 3. Забезпечено
цифрову трансформацію
змісту освіти усіх рівнів
та напрямків знань

Пропозиції щодо удосконалення стратегічної цілі 3
ціль 3.1. Навчальні програми модернізовано у відповідності до можливостей застосування
цифрових технологій
ціль 3.2. Забезпечено регулярне оновлення навчальних програм в галузі ІКТ у відповідності
до розвитку цифрових технологій
ціль 3.3. Наявний доступний цифровий контент для забезпечення здобуття освіти на всіх
рівнях
ціль 3.4. Забезпечено поступове і неухильне оволодіння цифровими компетентностями усіх
здобувачів освіти

У відповідності до таких операційних цілей мають
бути сформовані шляхи та способи вирішення проблем.
2.6. Про розширення змісту операційних цілей та їх
нову редакцію в «Основних завданнях Концепції»
Основними завданнями цієї Концепції є реалізація та досягнення операційних цілей. Водночас слід
відзначити односторонній підхід у формулюванні операційних цілей. Більшість з них спрямовані на сферу
освіти, з перекосом у бік шкільної освіти та педагогічної освіти. Водночас поза увагою залишилися всі
інші галузі знань та наукова сфера. Доцільно розширити формулювання операційних цілей.
Нижче наведено пропозиції:
У рамках досягнення стратегічної цілі 1. «Цифрове освітнє і наукове середовище є доступним, зручним та сучасним»:
Операційна ціль 1.1. Заклади освіти та наукові установи забезпечені технікою, програмним забезпеченням для створення цифрового освітнього середовища
та цифрового наукового середовища;
Операційна ціль 1.2. Заклади освіти та наукові установи забезпечені доступом до широкосмугового Інтернету.
У рамках досягнення стратегічної цілі 2. «Працівники сфери освіти і науки володіють цифровими
компетентностями відповідно до Рамки цифрових компетенцій для громадян України (DigCompUA for Citizens
2.1)»:
Операційна ціль 2.1. Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів
освіти та наукових працівників наукових установ з розвитку цифрових компетентностей здійснюється регулярно;
Операційна ціль 2.2. Стандарти освіти з педагогічних спеціальностей містять сучасні вимоги щодо
формування цифрових компетентностей відповідно до
Рамки цифрових компетенцій для громадян України та
професійних вимог залежно від рівня освіти.
У рамках досягнення стратегічної цілі 3. «Освітній контент відповідає сучасним вимогам»:
Операційна ціль 3.1. Навчальні програми із галузі
ІКТ оновлено у всіх галузях знань оновлюються на постійній основі;
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Операційна ціль 3.2. Наявний доступний цифровий контент для забезпечення здобуття освіти та забезпечення освітньої і наукової взаємодії.
У рамках досягнення стратегічної цілі 4. «Послуги
та процеси у сфері освіти і науки є прозорими, зручними та ефективними»:
Операційна ціль 4.1. Доступ громадянам до якісних зручних послуг у сферах освіти і науки забезпечено та переведено їх в онлайн;
Операційна ціль 4.2. Процеси управління та регулювання у сферах освіти і науки оптимізовані та автоматизовані.
У рамках досягнення стратегічної цілі 5. «Дані у
сфері освіти і науки є доступними та достовірними»:
Операційна ціль 5.1. Дані у сфері освіти і науки є
доступними для стейкхолдерів відповідно до потреб;
Операційна ціль 5.2. Дані у сфері освіти і науки
використовуються для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях.
2.7. Пропозиції до структурної компоненти проєкту Концепції «Шляхи та способи вирішення проблем»
Розширення цілей зумовлює приведення у відповідність завдань проєкту Концепції. Пропонуються
такі сутнісні зміни в формуванні операційних цілей та
заходів їх досягнення.
Операційна ціль 1.1. Заклади освіти та наукові установи забезпеченні технікою програмним забезпеченням для створення цифрового освітнього середовища
та цифрового наукового середовища:
забезпечення закладів освіти і наукових установ
комп’ютерним обладнанням та програмних забезпеченням, засобами сучасної комунікації;
забезпечення закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти STEM-лабораторіями;
оснащення комп’ютерним та мультимедійним обладнанням і засобами сучасної комунікації закладів
фахової передвищої та вищої освіти (дублює перше
завдання операційної цілі 1).
Операційна ціль 1.2. Заклади освіти та наукові установи забезпечені доступом до широкосмугового Інтернету:
забезпечення підключення закладів освіти та наукових установ до широкосмугового Інтернету;
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забезпечення доступу до Інтернету в навчальних
приміщеннях закладів освіти та лабораторіях, наукових
відділах установ науки.
Операційна ціль 2.1. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти та наукових працівників наукових установ з
розвитку цифрових компетентностей здійснюється регулярно:
розробка та затвердження рамки цифрових компетентностей педагогічних, науково-педагогічних працівників та наукових співробітників;
забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та наукових
співробітників.
Операційна ціль 2.2. Стандарти освіти з педагогічних спеціальностей містять сучасні вимоги щодо
формування цифрових компетентностей відповідно до
Рамки цифрових компетенцій для громадян України та
професійних вимог залежно від рівня освіти:
оновлення стандартів професійної (професійнотехнічної) освіти з педагогічних спеціальностей (звужує сферу застосування);
оновлення стандартів вищої освіти з педагогічних
спеціальностей (звужує сферу застосування).
Операційна ціль 3.1. Навчальні програми у всіх
галузях із галузі ІКТ оновлено оновлюються на постійній основі:
оновлення навчальних програм з інформатичної
освітньої галузі для закладів загальної середньої освіти
(звужує сферу застосування);
розробка та запровадження варіативного курсу зі
STEM-освіти в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;
сприяння запровадженню гуртків в закладах загальної середньої освіти та груп закладів позашкільної
освіти з розвитку цифрових компетентностей здобувачів освіти;
оновлення навчальних програм у всіх сферах освітньої галузі відповідно до потреб ринку праці.
Операційна ціль 3.2. Наявний доступний цифровий контент для забезпечення здобуття освіти та забезпечення освітньої і наукової взаємодії:
розробка та запровадження дистанційних курсів
на вебплатформі дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн»;
забезпечення вільного доступу здобувачів освіти
до електронних ресурсів, у тому числі підручників;
запровадження інтерактивної системи онлайн навчання в сфері ІКТ.
Операційна ціль 4.1. Громадянам забезпечено доступ до якісних зручних послуг та сервісів у сфері
освіти і науки та переведено їх в онлайн:
запровадження електронної платформи для забезпечення доступу до здобуття позашкільної освіти;
запровадження електронних класних журналів
для закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти;
надання закладам освіти і науки можливості організації діловодства в електронній формі на базі програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»;
розроблення та запровадження Єдиної міжвідомчої інформаційної системи України для вступу іноземних студентів до закладів вищої освіти України;
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розроблення та запровадження електронного кабінету вступника в Єдиному державному веб-порталі
електронних послуг «Портал Дія»;
забезпечення дистанційного вступу для вступників зі спеціальними умовами;
розроблення та запровадження електронної платформи популяризації спорту серед учнівської та студентської молоді;
створення електронних систем присвоєння наукових ступенів та вчених звань;
централізація електронних послуг та сервісів для
науковців в рамках Національної електронної науково-інформаційної системи;
підключення до центральної бази даних програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту»
освітніх інформаційних систем;
удосконалення процесу реєстрації здобувачів
освіти на зовнішнє незалежне оцінювання.
Операційна ціль 4.2. Процеси управління та регулювання оптимізовані та автоматизовані:
забезпечення автоматизації електронного ліцензування закладів освіти;
удосконалення та автоматизація атестації наукових установ та закладів вищої освіти;
запровадження електронних систем управління
навчанням в закладах вищої освіти;
автоматизація процесу акредитації освітніх програм;
розроблення та запровадження прозорої електронної системи конкурсного фінансування наукових
досліджень;
розроблення та запровадження електронної системи управління професійною освітою;
автоматизація процесів грифування та конкурсного відбору підручників та посібників, в тому числі
електронних;
удосконалення та автоматизація процесів замовлення та видачі документів про освіту та додатків до
них;
забезпечення удосконалення обліку здобувачів
спеціальної освіти;
створення цифрових інструментів для вимірювань результатів навчання (розбудова цифрових рішень освітніх вимірювань навчальних досягнень).
Операційна ціль 5.1. Дані у сфері освіти і науки є
доступними для стейкхолдерів відповідно до потреб:
забезпечення доступу до освітньої аналітики та
даних відповідно до вимог законодавства;
забезпечення ефективної взаємодії між державними реєстрами;
забезпечення доступу до освітніх даних особі про
неї у єдиному кабінеті;
забезпечення доступу до даних у сфері науки за
допомогою Національної електронної науково-інформаційної системи;
удосконалення Відкритого українського індексу
наукового цитування Open Ukrainian Citation Index
(OUCI);
забезпечення належного захисту інформатизації
та даних про результати наукових досліджень.
Операційна ціль 5.2. Дані у сфері освіти і науки
використовуються для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях:
удосконалення системи моніторингу працевлаштування випускників закладів освіти;
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удосконалення обліку педагогічних, науковопедагогічних працівників;
удосконалення обліку здобувачів освіти;
створення та запровадження системи обліку у
сфері підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
розроблення та запровадження реєстру дослідницьких інфраструктур;
забезпечення формування документів про освіту
та додатків до них в Єдиній державній електронній
бази з питань освіти;
запровадження автоматизованої системи подання
звітності закладами освіти;
переведення процедури подання звітності у сфері
науки у безпаперовий формат;
запровадження Національного студентського
опитування.
2.8. Про необхідність поширення та поглиблення
політики цифрових трансформацій науки
За змістом проєкту Концепції стосовно сфери науки перелік завдань практично зведено до проблеми
цифровізації процесів адміністративного регулювання
й управління наукою. Вважаємо, що загалом політика
цифрових трансформацій науки нині повинна одночасно зосереджуватися на чотирьох важливих елементах — даних, навичках, сервісах та інфраструктурі. Відповідно в Концепції поза увагою залишилися такі актуальні проблеми, як:
технічне забезпечення наукових досліджень:
цифрові технології, пристрої й обладнання, програмне
забезпечення, у тому числі для роботи з Big Data тощо;
забезпечення доступу до державних і адміністративних даних, у тому числі державних реєстрів, необхідних для проведення досліджень;
забезпечення доступу до світових наукових платформ і ресурсів: розширення представництва в Європейському дослідницькому просторі (European Research Area, ERA), зокрема долучення до Відкритої
хмари європейської науки (European Open Science
Cloud, EOSC) та ін.
Зауважимо, що в цьому контексті Концепція не
враховує вже наявні напрацювання щодо цифровізації
вітчизняної науки, наприклад Програму інформатизації НАН України на 2020-2024 роки, досвід та проблеми створення хмарної інфраструктури НАН України, що надає ресурси за принципом IaaS (Infrastructure as a Service — Інфраструктура як сервіс) тощо.
2.9. Про формування та зміцнення соціального
партнерства між суб’єктами суспільних відносин в
освітній, науковій та цифровій сферах
Щорічно установи НАН України та заклади вищої освіти підписують близько 200 угод про співробітництво, згідно з якими в НАН України студенти
проходять практику, співробітники Академії здійснюють наукове керівництво курсовими та дипломними
проєктами студентів тощо. Вчені наукових установ
НАН України беруть активну участь у навчально-педагогічній роботі в закладах вищої освіти країни.
Останніми роками щорічно понад 1200 висококваліфікованих вчених НАН України, з них кожний десятий
академік або член-кореспондент НАН України, читали навчальні курси та цикли лекцій з актуальних напрямів науки. Можливості наявної мережі спільних
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науково-навчальних структур, створених на базі наукових установ НАН України, задіюються у магістерській підготовці сотень студентів закладів вищої
освіти. Щороку створюється декілька нових спільних
науково-навчальних структур. Функціонує Державна
наукова установа «Київський академічний університет» у сфері управління НАН України та МОН України за моделлю поєднання освіти, науки та інновацій.
Для розвитку зовнішніх та внутрішніх відносин в
науково-освітній та цифровій сферах необхідно:
створення умов та можливостей досягнення загальносвітових трендів розвитку освіти і науки та зайняття гідного місця української освіти і науки у світовому вимірі;
забезпечення тісної співпраці Національної академії наук України з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України; Національною радою України з питань розвитку
науки і технологій; закладів освіти та академічної науки, розширення досвіду співпраці, який вже напрацьовано;
популяризація вітчизняної науки та залучення до
неї молоді через широке використання цифрових та
інформаційно-комунікативних технологій;
популяризація здобутків науки та освіти України
через засоби масової інформації, цифрові платформи,
інформаційно-комунікативні майданчики; налагодження системної співпраці з питань комунікацій із
суспільством тощо.
Висновки. Міністерство освіти і науки України, у
відповідності до неухильного поширення процесів цифровізації в усіх сферах суспільства, розробило проєкт
Концепції цифрової трансформації освіти та науки на
період до 2026 року, який є актуальним і важливим
документом стратегічного управління науково-дослідною і соціальною сферою для забезпечення розвитку
людського й інтелектуального капіталу України. Експертна оцінка показала, що підготовлений проєкт має
низку упущень і слабких місць та потребує суттєвого
удосконалення. Запропоновані фахівцями ІЕП НАН
України зауваження та рекомендації сприятимуть доопрацюванню проєкту Концепції для підвищення
його якості та відповідності сучасним вимогам ефективного державного управління.
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КОНСЦІЄНТАЛЬНА ВІЙНА — ПРОВІДНА ФОРМА
ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПІДКОРЕННЯ СВІДОМОСТІ ЯК НОВОГО
ПРЕДМЕТУ ПРАЦІ В УМОВАХ НЕОЛІБЕРАЛЬНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Актуальність. Початок нового століття показав,
що у світовому господарстві прискорено наростають
нові кризові явища, надто швидко загострюються ситуація у форматі глобальних проблем людства, надзвичайно актуалізується необхідність практичної реалізації імперативу виживання людства. До того ж однією з
головних надзвичайних проблем людства стала пандемія коронавірусу, яка уже стала досить відчутим світовим протилюдським явищем, а надійних методів боротьби з ним поки що не знайдено.
Разом з тим, слід наголосити, що за великим рахунком криза неоліберального сценарію глобалізації
заводить людство в тупик, бо велика частина мислячих
людей згоджується з тим, що нинішня глобальна криза
уже почала перетворюватися у апокаліптичний лабіринт. Традиційна механіко-матеріалістична наука з
своїм догматично-атилюдяним діалектичним методом
не може знайти вихід з цього лабіринту тому, що вона
усі зусилля спрямовує на дослідження матерії, а духовний світ і духовну природу людини досі ігнорує.
Проте, як показало вивчення спеціальної літератури з міжнародних геостратегічних і геоекономічних
відносин, людство дуже недооцінює проблеми сучасної
глобальної економічної влади й суть та характер війни
за своє майбутнє, яка уже зараз широко розгортається
і має величезний вплив на тренди, що можна спостерігати у світовому господарстві. У цьому аспекті слід
звернутися до двох нових світогосподарських явищ, на
які не звертає пильної уваги економічна наука, а тому
вона сама має не випереджальну смислову спрямованість, а лише заднім числом намагається пояснити особливості сучасної глобальної кризи. Мова йде тут про
два нові феномени — панування нової форми економічної — фінансово-інтелектуальної влади, яка прагне
до абсолютного охвату сфери соціально-економічних
відносин заради прибутку й самої себе; й широкого
розгортання світової консцієнтальної війни, яка ведеться за майбутнє панування тих, хто тримає могутню
фінансово-інтелектуальну владу через використання
новітніх технологій маніпуляції свідомістю людей.
Справа у тому, що в умовах глобалізації кардинально змінюється сам предмет праці — ним стає свідомість людини, а тому зміни у предметі праці — свідомості, технології маніпулювання свідомістю — зараз є
найбільш прибутковим бізнесом. Проте тут економічний аспект не є першорядним. Головне полягає у
тому, що нинішній етап еволюції людства уже втрачає
соціальну домінанту, про що явно свідчать процеси
руйнації соціальної держави, механізмів соціального
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захисту людини, згортання тих сфер суспільства,
які мають безпосередньо служити людині: освіта, охорона здоров’я, культура. А що має замінити соціальну домінанту — проблема дискусійна й мало ще вивчена.
Проте ця проблема тісно пов’язана з консцієнтальною війною, полем бою якої є свідомість сучасної
людини, її самоідентифікація, цінності та цілі майбутнього. При цьому, на мій погляд, можна стверджувати,
що консцієнтальна війна є чи не найголовнішою
формою реалізації глобальної фінансово-інтелектуальної влади, притримувачі якої мають свої особливі
егоїстичні інтереси й прагнуть до безмежного світового панування.
Мета дослідження полягає у розкритті загального
змісту консцієнтальної війни як найсучаснішої форми
реалізації фінансово-інтелектуальної влади, що відбувається у полі маніпулювання свідомістю, й багато в
чому визначає майбутнє людства у сучасному техноштучному світі.
Виклад основного матеріалу. Дослідження змісту
і методів ведення консцієнтальної війни у сучасному
глобальному світі; визначення сутності та форм реалізації фінансово-інтелектуальної влади, а також дослідження можливого поля розв’язання протиріччя
між фінансово-інтелектуальною та духовною владами
як передумови можливості дезавуювання глобальної
консцієнтальної війни — такі першочергові завдання
нової постнекласичної людиномірної економічної науки
[6]. З їх дослідженням пов’язана можливість розробки
людяного сценарію виживання людства через формування альтернативної антикризової стратегії духовноноосферо-сталого господарського розвитку, яка протягом останніх років розробляється вченими кафедри
міжнародної економіки та світового господарства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Така проблематика є надзвичайно актуальною
і дискусійною, а тому текст має перш за все методологічне спрямування. При цьому слід вказати, що у
літературних джерелах поки що є досить мало публікацій щодо досліджуваної тематики.
В умовах сучасної глобальної війни на перше місце
висувається «війна смислів», яка стосується насамперед
підвалин свідомості людей, її зміни в форматі, який задається стороною, яка починає війну. Для планування
військових операцій важливо мати уявлення про ігрову
модель війни на фронтах товарних і фінансових ринків.
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Визнаний класик американської політології
Зб. Бжезинський ввів для людей європейської освіти
модель театру військових дій (ТВД) в образі «великої
шахівниці» протиборства: свій — чужий; білі — чорні;
«Хто не з нами, той проти нас». Архітектор китайського чуда Ден Сяопін, будучи довічним головою
Всекитайської асоціації любителів карткової гри в
бридж, бачив модель ТВД в образі «великого карткового столу історії», коли вся політика будується не на
двох, а на трьох силах: ми самі — наші союзники —
наші вороги. Обидві ці стратегеми мають місце у сучасному глобально-кризовому світі. Переплітаючись
між собою, вони багато в чому впливають на дійсний
стан людства, протидіючи можливості виживання
людського роду.
Найбільш тривожний вираз кризи життєдіяльності сучасної людини в найбільш наглядному сьогодні вигляді мислиться, перш за все, в кульгавості на
обидві ноги того, що традиційно називається соціальністю або простіше — соціальною захищеністю людини в жорстко насаджуваному соціал-дарвіністському глобалізованому світі. Життя в штучно створеному повсякденному світі небезпеки, котра щоденно посилюється, відображається у внутрішньому почутті наростаючої тривоги, яка стає повсякденністю. «Найбільше вражає те, що створений людиною світ ... заперечує вже не тільки природу і Бога, з якими у нього
боротьба, а й ... саму людину, яка йому просто вже не
потрібна — ні по суті своїй, ні в масі своїй. Штучний
світ вимагає і якогось штучного людиноподібного створення, того ж гуманоїда — чи то просто постлюдини, чи
то навіть надлюдини, ну і треба думати, вже й не в тих
кількостях і пропорціях, ніж сьогодні, а тому всім, хто
не пристосувалися і правильно не змутували, землянам
доведеться, видно, цей щасливий, але іманентно вже
хвороботворний, світ покинути» [12, c. 511] (виділено
мною — Г. З.).
По суті, в цій тезі в прихованому змісті укладений
заклик до війни проти самої людини, бо всім землянам,
котрі не пристосувалися до умов наростання штучнотехнічного світу і правильно не змутували, доведеться
цей іманентно вже кризовий і хвороботворний світ покинути. Чи не про це твердять глобальні теорії золотого мільярда, а далі й двох мільярдів. Проте і це ще
не все: НБІК-конвергенція, що знаменує перехід людства до шостого технологічного укладу, практично
створює реальні умови для стирання межі між живим
і неживим, готує процес заміни (знищення) людини
кіборгом — штучним створенням із самовідтворювальним штучним інтелектом на голографічному носіїсубстраті. Це поки що повною мірою не усвідомлюється масовою свідомістю, але вже насувається таке
прозріння в прискореному темпі.
Все це відбувається тому, що хвалена традиційна — механіко-матеріалістична наука, що виключила з
предмета своїх досліджень духовний світ людини, її
свідомість, не може ні більш-менш повно описати сучасну цілісну реальність, ні знайти життєрятівного
шляху для виходу з триваючого полікризового стану
людства, для якого наростання ризиків, небезпек і катастрофічності вже стає майже звичною повсякденністю. У глобальному світі діє на всю силу закон техногуманітарного балансу [13], зміст якого зводиться до
того, що людина своєю технократичною діяльністю
створює умови для того, щоб духовно-людяні цінності
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переставали діяти, щоб безроздільно панувало технократичне мислення проти людини. Техократизм сьогодні диригує псевдобуттям світу, бо він є бездушною
і жорсткою передвизначеністю неживої матерії. Він
творить штучний світ, де немало людей залишаються
людьми лише за назвою, втрачаючи в прискореному
режимі свою людяність, неусвідомлено поповнюючи її
техноантилюдяністю різних екранів та «смертофонів»
[17, с. 19]. Зараз думаючим людям зрозуміло, що технократизм з його шкідливою матеріалістичною діалектикою — невиліковною німецькою хворобою, що є насправді полігібридною онкологією розуму, котра сполучила раціональне безумство і несамовитість [17, с. 22],
ставить за мету, щоб у світі перемогла остаточно і безповоротно одна сторона — технічна.
Машина не просто підпорядковує людину в якості
свого придатка, але й веде до непотрібності людини в
машинному світі. Про це ще в 1947 році писав відомий
французький письменник Ж. Бернанос: «Хіба не час
задуматися, чи немає в усіх наших бідах загальної причини: чи не є та форма цивілізації, яку ми звемо цивілізацією машин, свого роду нещасним випадком, патологічним феноменом в історії людства і чи не буде правильніше говорити не про цивілізацію машин, але про
захоплення цивілізації машинами, найнебезпечніший наслідок якого — докорінна зміна не тільки середовища
проживання людини, а й самої людини. Не будемо піддаватися на обман» [1, с. 110-111].
Проте глибинна суть захоплення цивілізації машинами не визнається в форматі механіко-матеріалістичної науки, бо вона відкинула і геть ігнорує духовність, оскільки машині-механізму дух просто не потрібен. Дух — це ноумен, який чужий технічному світу машин, а тому з самого початку цей світ був призначений
для цілераціональності, яка здійснюється не в просторі
захисту і збереження людини. Людина-особистість не
просто шкідлива машинному, техносному світу, останній просто ігнорує людину за непотрібністю, оскільки
машинна цивілізація у своєму розвитку потребує
штучного інтелекту на синтетичному носії. Штучний
інтелект знати нічого не бажає про духовність, бо він
являє собою вищу форму однобоко заточеного на матерію інструментального, тому й інвалідного розумуінтелекту.
У цьому плані стає зрозуміло, що засилля машин
стала згубною перверсією, бо таке засилля як хвороба
технічної цивілізації оселилася в самій людині, яка поступово втратила духовність. Тобто сучасна людина в
існуючому техносному світі прискорено розлюднюється, уном людяності [9] їй невідомий. Така (пуст)людина не може навіть помислити, що існує ціннісна раціональність, яка визначає якість цілей діяльності.
Проте відмовляючись від розуміння ціннісної раціональності, не керуючись нею в своїх проєктах, рішеннях
і діях, людина сама по своїй нерозуміючій волі все далі
й далі відходить від своєї потенційної людяності. Вона
вступає в таку стадію свого (не)розвитку, де, за словами мудрого Піфагора, пороки стають звичаями,
і приходить розуміння, що «сучасний світ є свого роду
світом-перевертнем», в якому немає місця духовностілюдяності.
З іншого боку, слід розуміти, що головний тон в
нестримній інноваційно-технічній гонці задають наукові військові розробки, бо навіть у чисто економічному
плані продаж новітнього озброєння є однією з най-
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більш прибуткових справ. Така гонка неминуче обертається спотворенням людяного світу, бо в цій гонці за
інноваціями людина з її людяними проблемами відсувається на задвірки одновимірного життя (хоча постає
питання: чи можна назвати це істинно людським життям?).
Проте визначальна характеристика сучасності
лежить зовсім не в створенні постійно і настирливо
оновлювальної техніки як матеріально вираженої засади штучного світу, а в тому, що відбувається прискорена деформація цілей і цінностей людської діяльності,
і перш за все втрата людиною моральнісно-етичного
виміру своїх мотивів і результатів. Це обертається розширюваною підміною нормативного знання, що відкриває системні зв'язки в природі й обмежує технологічне
свавілля, знанням суто інструментальним, яке цілком
і повністю зводиться до відкриття нових технологій.
Людина, що погналася за створенням штучного зовнішнього комфортного світу, і сучасне техносно налаштоване суспільство втрачають сенс Великого духовного проєкту, без якого практично неможливо ціннісне цілепокладання розвитку як внутрішнього настрою і бажання забезпечувати гідне, щасливе людяне
життя всього населення планети Земля.
Імператив виживання людства (М. К. Мамардашвілі та М. М. Моісеєв), порятунку людини, через
реалізацію якого може бути врятоване саме життя на
планеті, стає центральним практичним завданням. Нам
необхідно зрозуміти так зване постіндустріальне суспільство як повернення з «постлюдського» світу в людський, а тому культурна революція сучасності полягає
в тому, щоб повернути права живого і підвищити його
статус — онтологічний і ціннісний, тобто людяний за
своєю висхідною природою.
Постнекласична людиномірна наука, як вираз четвертої наукової революції, сьогодні стала на порядок
денний кризово-глобалізованого світу зовсім не випадково. Сама її назва, ім'я вказує на глибокий сенс цієї
науки, в якому центральним благо-несучим словом є
Чоло-Вік — лице, звернене до віковічних цінностей
життя. В цьому онтологічному сенсі людина виступає
як міра всієї життєдіяльності. В форматі такого світорозуміння приходить чітке усвідомлення і розуміння
головного завдання науки ХХI століття: дослідження
внутрішнього духовного світу людини. Без такого розуміння Універсуму і людини, здійснення її практичних
плідних рятівних дій у даному напрямку навряд чи
можна знайти реальні шляхи виходу з полікризи сучасності, яка лише поглиблюється. Одухотворення,
олюднення дійсності сьогодні рівнозначно виживанню
і порятунку людства. І перед вченими, як втім, і перед
усіма землянами, постало фундаментально-рятівне
питання: чи готові ми прийняти єдність науки і духовності? Проте слід зрозуміти, що мова тут йде про нову
людиномірну науку з її новим істинним методом
пізнання людини і світу — триалектикою, а надалі й
полілектикою.
Науковий інтерес до духовності та внутрішніх
глибинних пошуків особистості зараз стає не просто
пріоритетним, але і граничним обнадійливим життєрятівним фактором в дуже проблематичному сучасному світі. Нова парадигма [10] зможе стати важливим
каталізатором еволюції свідомості, якій належить грати
роль критичного чинника в збереженні життя на нашій
планеті. Духовний внутрішній світ людини стає голов-
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ним об'єктом досліджень сучасної людиномірної науки, бо саме з цього світу випливає і нове цілісне світорозуміння, де проблеми життя і смерті, миру і війни,
людини і кіборга стають великими осмислювальними
проблемами про можливості виживання людства.
У форматі людиномірної науки війна є антилюдяним феноменом, який підриває самі основи життєдіяльності людини і функціонування Природи. Культура,
намагаючись втілити гармонію і загнуздати хаос,
сприяє просвітлінню думки і нормотворчості, що полегшує реалізацію внутрішньої екзистенції людини
саме як людини. Війна — її антипод, це масове, організоване політичним суб'єктом насильство, яке має на
меті встановлення іншого порядку, де визнається легальність смерті й руйнування. Війна оголює травматизм життя, занурюючи людину і здорове суспільство
в серйозність, ризик і моральну, а більш вірно —
особистісно-моральнісну відповідальність. Війна знищує
саме прекрасне створіння Бога — вона знищує людину.
Навіть сьогодні, після двох світових воєн, можна говорити про третю війну, яка явлена у багатьох локальних конфліктах, масових вбивствах, знищенні людей й інших злочинах агресорів і терористів (Папа
Римський Франциск).
Звичне кліше «людство переходить від індустріальної цивілізації до постіндустріальної», якщо сутнісно, глибинно замислитися, є механістичним і схоластичним. Констатуючи соціальні зміни, воно не характеризує субстанцію, сутність, статус нового світу,
бо сама соціальність є поверхневим виразом онтологічної
духовності. Соціальність не виражає однозначно людяних цінностей. Так само як не сприяють цьому й інші
досить поширені у повсякденності префікси, на зразок
«нео» або «транс», чи «пост». У цьому сенсі існує й
війна, мова про яку щоденно звучить з телеекранів. У
ситуації універсального мовного транзиту не тільки
вдосконалюються типи озброєння і переписуються
військові статути, змінюється саме розуміння війни як
деструктивного феномена.
У період до гуманітарної катастрофи ХХ століття
війна мала певну легітимність, бо динаміка світу коректувалася війною. В індустріальному суспільстві
вона набувала рис індустріального підприємства:
обзаводилася стандартизованою технікою, високотехнологічною логістикою, специфічною бюрократією,
докладними військовими прописами і правовими регламентами. Після подій у Югославії з’явився новий
термін «гуманітарна війна». В кінці ХХ століття відбулося переосмислення окупації як соціокультурної реконструкції, і як результат цього почав формуватися концепт ухилення від фізичного оволодіння територією і прямого бойового зіткнення, хоча їх рецидиви й досі трапляються. Прикладом такого територіально-владного
мислення з'явилася недавня Кримська операція, спланована і реалізована в геополітичних категоріях, у той
час як правова, геоекономічна, геокультурна проблематика залишилися на периферії стратегічного розгляду і осмислення.
Військова машина зводиться до сили, що здатна
впливати на обставини, не тільки викидаючи вогонь
і залізо, але відкидаючи й досить значиму і впливову
тінь у свідомість людей. Сьогодні країни-лідери глобального світу здебільшого орієнтуються і апробують
засоби панування, що виходять за рамки традиційних
бойових регламентів. При цьому особлива увага приді-
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ляється випереджаючим розробкам, адаптації технологій, що перетікають у військову сферу з цивільної,
включаючи інформаційні та високі гуманітарні технології — high hume. Проте високі гуманітарні технології
базуються на мантрах про людське, а не на розумінні
людяності як духовної іпостасі людини. Якщо людське
за традицією вбачається через трактовку поверхововикривленої діалектичної біо-соціальної суті людини
(звідси й традиційно-оманлива теза, що людина походить від мавпи, бо остання дійсно має біологічні й соціальні прояви свого життя), то сенс людяності запліднюється і реалізується через визнання душевності та
духовності як головних специфічних ознак людини. Це
витікає з того, що істинна глибинна, онтологічна природа людини є триіпостасною — духовно-біо-соціальною.
Спеціальний аналіз проблематики high hume показує, що до процесу їх осмислення і реалізації залучаються різного роду приватні підприємства, інтелектуальні корпорації, венчурні фірми, так звані «мізкові
центри» (корпорація РЕНД та ін.), які розробляють
і задають образи і стратегії, котрі змушують інтерпретувати реальність у світлі майбутньої іреальності. Масовій свідомості нав’язуються такі розробки, де дійсний людяний розвиток повністю затушовується, людяні цінності свідомо розлюднюються, людина не
може себе ідентифікувати саме як людину. Новизна
неоліберальної глобалізації зводиться до завдання,
щоб поширити дещо, що ще потрібно нав’язати непокорній реальності, а перед цим старанно розробити це
дещо за допомогою спеціальних знань (З. Бауман). При
цьому слід констатувати, що такі знання мають технократичний, а не людяний характер.
Все це говорить про те, що значно розширився
діапазон протиборства у сучасному глобальному світі:
до ареалів суші, моря, повітря, космосу додався віртуальний всеохоплюючий кіберпростір, де панує чистий
технічний інтелект. При цьому формат духовності,
людяності практично відсутній, бо духовно-людяні
цінності лише шкодять технічному мисленню. Людина
потрібна тут лише як інтелектуальний засіб для заглиблення у віртуальний світ, який не є людяним за визначенням.
У постсучасному середовищі змінюється сама
мова війни, зростає значення виразу соціально-нейтральних взаємодій, у тому числі кодів безпеки, що не
мають суто соціальної загрузки, сприяють процесам
зламу соціальної держави, швидкості реакції й високої
майстерності в створенні штучних ситуацій, котрі орієнтуються на переваги можливостей щодо традиційного аналізу, прогнозування, вироблення правильних
рішень та їх реалізації можливим противником. Прагнення до нанесення руйнувань і втрат все більше заміщується захопленням стратегічної, психологічної, інформаційної ініціативи, фрустрацією противника,
прагненнями до його морального знищення, свідомою,
але прихованою організацією конфліктів у колі осіб, що
приймають стратегічні рішення, придушенням їх волі,
підбиттям до прийняття критично невірних рішень.
У найближчому майбутньому нам буде потрібно
повне переформатування поняття «війна» в масовій свідомості [14] з урахуванням нерівномірності розподілу
майбутнього територіями, і з урахуванням розробок
нових нищівних для розвитку свободо-відповідальної
творчої особистості методологій. При цьому важливо
розуміти, що опис будь-якої події — це перш за все її

202

інтерпретація. Вона необхідна для ефективної поведінки, однак недостатня. Конструювання (прописування) майбутнього пов'язане з проблемою: «сьогодення — майбутнє». При цьому майбутнє мислиться як
інший стан людського всесвіту по відношенню до уже відомого, але помилкового кризового нинішнього, але й так
стрімко зникаючого минулого. Масова свідомість не
стикалася з закритим проявом нової феноменології, і їй
невідомі повні закономірності, що діють у швидко
змінному середовищі. Лапідарність пояснювальних
схем щодо більшості дійсних подій, насамперед трактовок у спеціально проплачених ЗМІ, чревата головоломками. Це сприяє тому, що істинні сенси подій досить часто покриваються невідомістю для масової свідомості.
Війна за майбутнє має свою приховану стратегію.
Про правильність стратегії можна судити, лише знаючи, на що вона націлена. Тим часом, як показує спеціальний аналіз, саме військовому мистецтву властива
презумпція реалізму — занадто жорстко тут перевіряються практикою ідеї і припущення, бо військові аналітики й стратеги краще за інших знають «темну» сторону життя. Вони мають свій специфічний здоровий
глузд, котрий обґрунтований особливим характером
рішень, ціною виконання/невиконання наказів, імперативом ініціативи при незворотності подій, хворобливістю втрат, раптовістю невдач, прогнозами і ризиками щодо нових форм синкретичних ефектів. Величезний негативний вплив на розуміння майбутнього
має те, що навіть у програмах економічної університетської освіти не вивчаються курси прогнозування, а
також трансперсональної психології, на основі знань
якої повинна продукуватися картина людяного майбутнього.
Феномен війни доводиться адаптувати і до існуючого стану речей, і до нових виникаючих обставин,
причому обидві ці орієнтації можуть бути активовані
одночасно. Стратегічне планування війни за майбутнє
в новій феноменології істотно відрізняється від оперативного: домінанта першого — контекст, результативність другого — текст. Тактичні та стратегічні цілі часом суперечать між собою, а суддею може виступати
горизонт прогнозування і стратегічного планування.
Специфіка сучасної війни визначається тим, що
найважливіша спрямованість глобальної війни на поразку пов'язана з тим, щоб зруйнувати того суб'єкта,
який може вести війну і здатний розробляти й ставити
стратегічні цілі. Тому головний наступ спрямовується
на знищення тих інтелектуальних центрів, які займаються розробкою національних стратегій виживання.
Ця специфічна діяльність отримала назву консцієтальної війни. Зараз у понадскладному глобальному кризовому конкуруючому світі найважливіша мета полягає
в тому, щоб суб'єкта, який здатний ставити стратегічні цілі або розуміти, що відбувається в світі, просто
не було б, щоб він був знищений. Якщо цей рівень зникає, то він починає заміщатися іншими операційним
рівнями військових дій. При роботі на цих рівнях
стратегічні цілі не з'являються.
Сьогодні ведеться інтенсивна боротьба за саму
можливість ставити стратегічні цілі й накопичувати
ресурс реалізації цих цілей. Всі так звані класичні
форми поневолення на основі їх включення в існуючий тип виробництва в даний час стають все менш
і менш дієвими. Наявність або відсутність суб'єкта,
здатного ставити глобальні цілі, є нормативною точкою
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відліку, навколо якої ведеться активна боротьба. Така
боротьба ведеться потайки, а її зміст визначається самою можливістю появи Лідера, наявністю механізмів
об'єднання народу навколо нього як суб'єкта, здатного
виражати, формулювати глобальні цілі та організовувати їх досягнення [3].
Сама назва консцієнтальної війни [2] походить від
латинського слова conscientia — «свідомість», тобто
війна пов'язана зі свідомістю. При цьому важливо нагадати дві істотні тези, які пов'язані з переходом
пізнання світу в новий людиномірний формат.
По-перше, свідомість видається більш фундаментальною засадою реальності, ніж звичні нам матерія,
простір і час [4]. По-друге, глобалізація змінила основний предмет праці людини — ним стала людську свідомість [8].
Одним з перших на цей факт вказав М. Г. Делягін: «Головне в глобалізації — не феєрверк, що вражає
уяву (і, відповідно, кишеню розслаблених глядачів),
відкриттів і технологій, але зміна самого предмета людської праці. Сучасні інформаційні технології зробили
найбільш прибутковим, найбільш комерційно ефективним бізнесом не перетворення навколишнього середовища, мертвих речей, яке залишалося єдиним чином
дії людства з моменту його появи (і завдяки якому
воно, власне кажучи, і сформувалося як людство), але
перетворення живої людської свідомості — як індивідуальної, так і колективної» [5, с. 53] (виділено мною —
Г. З.).
Консцієнтальна війна — це війна психологічна за
формою, цивілізаційна за змістом та інформаційна за
засобами, в якій об'єктом руйнування і перетворення
є ціннісні установки народонаселення противника, в результаті чого первинні життєві цілі замінюються вторинними, третинними і більш низькими, приземного
рівня. З початком консцієнтальної війни вплив на
стан масової свідомості зростає. Ця війна кардинально
змінює перш за все людяні цінності через зміну звичних стереотипів. Нав’язуються змінені військові цілі з
високою ймовірністю їх досягнення. Такі цілі спочатку вкидаються у свідомість через технологію «Вікно
Овертона» як якісь спочатку не значимі, але при їх досягненні такі змінені цілі уже сприймаються людиною
як актуальні, трактуються як благо для людини.
Консцієнтальна війна є явним виразом глобалізації, яка за великим рахунком, є періодом зростаючої
конкурентоздатності знань й гостроти проблем екології, де ціннісна конкурентоздатність дійсно стає імперативом (Ю. Пахомов), а глобальний світ вступив
у нову шосту стадію міжнародної конкурентності —
ціннісну [10]. З огляду на безпосередній зв'язок ціннісних і цілепокладаючих установок людини з культурою
свого народу, можна сказати, що об'єктом в консцієнтальній війні є культурна оболонка противника, а
оскільки культура є стрижнем цивілізації, питання йде
про руйнування цивілізації. Як показав у своїх роботах
Шіфферс, консцієнтальна війна ведеться для того,
щоб зруйнувати енергію святого, енергію архетипу
країни. Після цих руйнувань і зламів країна перетворюється у відкритий порожній простір, де можна насаджувати ті образи, стереотипи та цінності, які потрібні для підкорення народу через м’яку силу.
Ю. Громико виділяє п'ять основних способів ураження і руйнування свідомості в консцієнтальній боротьбі [3]:
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1. Ураження тканин мозку знижує рівень функціонування свідомості; це може відбуватися на основі
дії хімічних речовин, тривалого отруєння повітря, їжі,
спрямованих радіаційних дій.
2. Зниження рівня організації інформаційно-комунікативного середовища на основі його дезінтеграції і примітивізації, в якій функціонує і «живе» свідомість.
3. Окультний вплив на організацію свідомості на
основі спрямованої передачі мислеформ суб'єкту ураження.
4. Спеціальна організація і поширення по каналах комунікації образів і текстів, що руйнують роботу
свідомості (умовно це може бути позначено як психотропна зброя).
5. Руйнування способів і форм ідентифікації особистості по відношенню до фіксованих спільнот, що
приводить до зміни форм самовизначення і до деперсоналізації.
Основним предметом консцієнтальної зброї та
консцієнтальної війни є ідентичність, тобто те, як сучасна людина себе ідентифікує. Цей старий феномен
був відомий з часів релігійних війн. Зараз не випадково однією із найбільш обговорюваних теорій є теорія C. Хантінгтона, яка називається теорією зіткнення
цивілізацій. У ній стверджується, що основний феномен політичних реалій кінця XX — початку XXI століття — це зіткнення цивілізацій, де за цивілізацією,
за С. Хантінгтоном, лежить перш за все момент етноконфесійний чи етнорелігійний [16]. Доводиться, що
зовнішня цільова визначеність починає задавати стиль
життя цієї людини і засаду того, як вона себе визначає,
як вона себе ідентифікує. Відповідно, консцієнтальна
війна — війна на поразку свідомості. В основі такої поразки лежить знищення людської здатності до вільної
ідентифікації, тобто здібності кожного з нас до самовизначення. Ця проблема досить змістовно розкрита у
книзі С. Хантінгтона «Хто ми?», де всебічно розглядаються проблеми кризи ідентичності й виклики американській національній ідентичності [15].
Ідентифікація будується на підставі уяви — діяльності щодо породження образів і сутнісних символів.
Саме символічні ряди і саме уява піддаються заміщенню
або зламу в першу чергу. Людина не тільки втрачає свій
образ, а й перестає відновлювати і вибудовувати свій
образ заново, перестає бачити себе очима інших людей,
у тому числі й очима своїх славних предків, своїх геніїв
та святих, і, в кінцевому рахунку, втрачає форму і лад
свідомості.
Ідентичність — це процес самовизначення даної
людини відносно до традицій та культури. Вона включає її релігійну приналежність, тип мови, якою розмовляє людина, базові цінності, що належать даній
традиції й культурі. В останні 15—20 років виникло
питання про те, чи можна трансформувати і змінювати ідентичність, яким чином можна змінювати ідентичність?
Основним засобом зміни ідентичності є різного
типу екранні технології, тобто телеекран, екран Інтернету, екран «смертофону», де на ідентичність людини
можна досить сильно впливати, її трансформувати.
І якщо розвал Радянського Союзу розглядати у цьому
руслі, то у цей час розцвів своєрідний парад ідентичностей, де люди могли називати себе ким завгодно.
Цей момент був дуже своєрідним тому, що після того,
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як відійшло тоталітарне ідеологічне панування держави, людина лишилася в пустоті, виникла необхідність себе визначити, назвати, хто я є.
Коли на телеекрані можна створювати образи, які
вже закладені в свідомість телеглядачів через певні
способи самовизначення, та їх тиражувати, роблячи
надбанням великих аудиторій, коли люди можуть себе
співвідносити з заданими образами, то виникає можливість своєрідної інженерії, тобто спеціального конструювання і подання ідентичності. Тут одні типи
ідентичності можуть спеціально критикуватися й викидатися із центру аналізу, а інші типи ідентичності
робитися предметом культивування для широкої глядацької аудиторії, а тим самим займати усе основне
поле свідомості глядачів.
Як взагалі представлені консцієнтальна зброя й
консцієнтальні війни? [2] Сьогодні вчені почали говорити про основний нерв і центр консцієнтальної зброї,
який стає проблемою зламу ідентичності, переробки
ідентичності. Консцієнтальна зброя й консцієнтальні
війни — це реальність. Ці війни насамперед розгортаються в усвідомленні того, що відбувається: як це розуміти, як в це можна включитися, як з цим ідентифікуватися. Все це залежить від того, що люди переживають, як вони осмислюють те, що ними переживається. Від цього залежить, як і які вони далі приймають рішення. Так, в прикладі подій 11 вересня
2001 року, виникає досить несподіваний момент: зірвали дві вежі торгового центру, загинули люди, траур,
за американців досить боляче, всі переживають за них,
а на наступному витку раптом виявляється, що здійснюється наступний крок до світового панування. Це й
є консцієнтальна війна, оскільки факт осмислення,
факт ототожнювання виявляється одним із найбільш
важливих у тій події, яка тоді здійснилася. Чому? Тому
що ця подія осмислюється й переживається усім світовим співтовариством.
У силу наявності інформаційних технологій,
екранних технологій, які можуть певним чином трактувати і демонструвати будь-яку подію, люди попадають у таку ситуацію, де з свідомістю можна працювати
спеціально й окремо. Звична технологія влаштована таким чином: є будь-яка подія, ми її усвідомлюємо, свідомість як би належить самому плану події і від неї не
відокремлена свідомість. Усвідомлення того, що зараз
тут відбувається, належить самому учаснику події та
супроводжує його дію. Це нормальний звичний феномен організації самосвідомості у повсякденному житті.
Коли ж відбувається складна подія, з приводу якої необхідно зібрати великий масив фактів — експертних
думок, аналізи наслідків, — то покладатися на свою
власну самосвідомість не вдається, потрібна екранна
технологія, на якій це все буде монтуватися. Цей момент має кардинальне значення для зміни форм організації свідомості. Тому що викреслюються дві принципово різні картинки.
По-перше, я точно знаю, що моя самосвідомість
належить мені, я усвідомлюю, що зараз відбувається,
що я щось усвідомлюю. З іншого боку, є деяка реальність того процесу, який відбувається і я його усвідомлюю. Тому важливо розуміти, що відбувається розділення моєї свідомості та взагалі реальності. При цьому
я досить чітко знаю, що моя самосвідомість належить
мені, й ця свідомість протистоїть деякій реальності,
яка відрізняється від свідомості тому, що вона може
мати дефекти.
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Другий момент: хоча здебільшого люди з великою
симпатією відносяться до ЗМІ, все ж існує особлива
страшна медіакратія, де є брехуни-журналісти і проплачені експерти, завданням яких є спотворення реальних подій. Вони утримуються суб’єктами нової фінансово-інтелектуальної влади, яка прагне до абсолютного панування над світом. Проте іноді й ці діючі
«творці» самі не можуть точно розібратися в структурі
ситуації. Якщо відбувається трансформація певного
типу цінностей, розуміння, відносин, то тим самим
трансформується й змінюється ситуація. Це дуже
впливає на стан свідомості, результатом стає поступова зміна ідентифікації. Тобто свідомо задаються цілі
консцієнтальної боротьби за нав’язування певних образів і певного світогляду, що потрібні тій стороні, яка
розв’язує консцієнтальну війну.
Разом з тим, на мій погляд, потрібно віддавати
собі звіт, що консцієнтальні війни супроводжували всю
історію людства, правда без такої нової назви. Так, наприклад, закид у масову свідомість поняття «гуманізм»
ще у XV-XVI століттях, яке й досі критично сутнісно
не осмислено, досить спрощено перевернуло розуміння світобудови й ролі у ній цілісної людини. Ще
одним прикладом може бути насадження догми про
«економічну людину», яка й досі панує в економічній
науці, а також і догма «ринкова економіка», яка не служить зростанню добробуту населення. Це ж саме
можна сказати й про традиційний науковий метод пізнання — діалектику, яка породила вкрай збіднену
картину світу і протягом кількох століть наносила
і продовжує нести величезну шкоду людству, породивши сучасний глобально-кризовий світ.
Щодо нинішнього стану нашої країни, то можна
стверджувати, що вона стала полем консцієнтальної
війни, коли населенню нав’язуються стереотипи неоліберального світогляду, швидко зламуються традиційні метальні образи і підриваються національнокультурні цінності й мотиви. Аналіз показав, що перші
20 років існування незалежної української держави
співпали з розвитком глобалізаційних процесів. «Країна об’єктивно виявилася втягнутою в них. А це означало, що почала «розхитуватися», «розлагоджуватися»
уся традиційна система формування особистості та її
життєдіяльності. Якісно змінилася просторова мобільність особистості… Все це привело до того, що, поперше, став змінюватися тип раціональності, на якій
засновувалося її життя, по-друге, в процесі соціалізації
зросла роль чинників, котрі знаходяться за межами
національно-культурного середовища, по-третє, посилилось «розмиття» традиційних ідентитетів людини».
На цьому фоні «розвивалася моральна деградація суспільства. Вона стала масовою і пронизує всі соціальні
верстви і групи. Взаємне потурання, зниження моральних вимог людей один до одного у всіх ланках
офіційних і неофіційних відносин стало загальним.
Ненормальна, девіантна поведінка перетворилася у
повсякденну норму у величезної маси людей. Базовим,
на жаль, для українського суспільства стає людина без
світогляду і моралі, «людина без властивостей». Тотальна моральнісна деградація, що продовжується
протягом двох десятиріч, перетворила українське суспільство в хворий організм» [18, c. 443, 444].
Останніми роками Україна стала ареною активної
дії глобальної фінансово-інтелектуальної влади, стала
країною, де майже повністю реалізується зовнішнє управління, яке переслідує не національні, а глобальні
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транснаціональні інтереси, які маскуються під повсюдним нав’язуванням так званої «ринкової економіки».
Це обертається постійним зубожінням більшості населення, наростанням соціальної небезпеки і занепадом
освітньо-культурної й оздоровчої сфер, втратою
реальної незалежності, збільшенням неможливості
відродження народно-господарського комплексу і
зростання добробуту українського народу. Все це змушує більш цілісно і рельєфно досліджувати проблеми
сучасної консцієнтальної війни, боротися за можливість формування і реалізації своєї національної
рятівної стратегії виживання і відродження українського народу.
Висновки. Таким чином, консцієнтальна війна
пов'язана зі зміною свідомістю та ідентифікації людини. Це відбувається тому, що, по-перше, свідомість,
як довела новітня наука, є більш фундаментальною засадою реальності, ніж звичні нам матерія, простір
і час, по-друге, глобалізація змінила основний предмет
праці людини — ним стала людська свідомість. Розуміння цього саме й викликало можливість зміни
пізнання світу в новому людиномірному форматі.
Консцієнтальна війна ведеться за виживання людства,
за його майбутнє. В ході цієї війни, яка є по суті боротьбою Техносу і HOMOSу за перемогу: технічного
штучного світу чи світу людяного, уже формується і насаджуються у свідомість все-ще-людини картина майбутнього. На жаль, поки-що Технос тактично виграє.
Проте людина у своєму божественно-онтологічному
єстві має усі потенційні можливості, перш за все —
духовно-моральнісні, для стратегічної перемоги! Якщо
людина зможе у цьому глобально-кризовому світі залишатися людиною як такою, що усвідомить і почне
реалізовувати свою людяність у кожному своєму
вчинку, то й людяне майбутнє стане Великою Перемогою Людства!
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ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЇ
Антонюк В. П. Стратегія розвитку вищої освіти
України в контексті вимог до людського капіталу та
євроінтеграційних процесів. — С. 113.
У статті обґрунтовано необхідність розробки
стратегічних засад модернізації системи вищої освіти
України у відповідності до сучасних потреб суспільного розвитку та євроінтеграційних процесів. Здійснено аналіз формування освітньої політики в Україні
та визначення її стратегічних векторів розвитку упродовж всього періоду незалежності. Виявлено посилення орієнтації системи вищої освіти на європейський освітній простір, певні модернізаційні зміни в
СВО. Однак вони не забезпечили стійких прогресивних змін у системі вищої школи, вирішення існуючих
проблем та подолання відставання СВО від розвинених країн. Здійснено експертизу проєкту Стратегії
розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки, зроблено
оцінку його позитивних параметрів та визначено
низку упущень і слабких місць, які будуть обмежувати
його роль у суттєвій модернізації української вищої
школи відповідно до потреб розвитку людського капіталу та сучасних трансформаційних процесів у суспільстві, перешкоджати модернізації самої вищої
школи та її євроінтеграційному вектору розвитку.
Вони стосуються: слабкого концептуального обґрунтування провідної ролі вищої освіти в сучасному суспільному прогресі; недостатньої орієнтації Стратегії на
основних стейкхолдерів СВО, передусім роботодавців,
які формують ринок праці для випускників вищих
навчальних закладів, та споживачів освітніх послуг —
студентської молоді та населення в цілому; недостатнього врахування широких можливостей для розвитку
цифровізації університетів; пріоритетної потреби формування у студентів рис інноваційності і підприємливості; необхідності більшої орієнтації діяльності вищих навчальних закладів на потреби розвитку регіонів.
Зроблено низку пропозицій з удосконалення проєкту
Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки.
Ключові слова: система вищої освіти, університети, стратегія розвитку вищої освіти, людський капітал, європейський освітній простір.
Артеменко Д. М. Оцінка провідних індикаторів регуляторної політики держави у банківському секторі. —
С. 147.
У статті на основі узагальнення вітчизняного та
міжнародного досвіду оцінки провідних індикаторів
регуляторної політики держави у банківському секторі
сформовані пропозиції щодо визначення фінансового
стану і ризику банкрутства банку.
Запропоновано доповнити пруденційний банківський нагляд, що базується на відстеженні економічних нормативів окремих банків, моделями дискримінантного аналізу для комплексного визначення фінансового стану і ризику банкрутства банків.
Побудована еталонна матриця дискримінантного
аналізу рівня фінансового стану та ступеня ризику настання банкрутства банку сприяє підвищенню якості
фінансового визначення його ринкової вартості, яка є
надійним індикатором для ухвалення обґрунтованих
рішень з боку власників, менеджерів та клієнтів щодо
підтримання його ефективного функціонування та подальшого стабільного розвитку.
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Використання діапазону значень рівня ймовірності банкрутства, який є оберненою величиною до інтегрального показника фінансового стану банку, дозволяє більш диференційовано визначити класи банків за рівнем фінансового стану і групи банків за ризиком банкрутства.
Розроблена еталонна матриця, як вихідна складова методичного забезпечення комплексної фінансової оцінки ринкової вартості банків, дозволяє уникати
помилок при обранні методичного підходу і методів
розрахунку ринкової вартості конкретного банку та
виявляти потенційні банки-банкрути для детальної
переоцінки їх кредитних портфелів та портфелів цінних паперів.
Ключові слова: оцінка, індикатори, регуляторна
політика, ймовірність банкрутства, фінансовий стан,
банк.
Болотіна Є. В., Шубна О. В., Бившева Л. О.
Особливості фінансування та управління системою соціального захисту населення в Україні. — С. 120.
У статті розглянуто особливості фінансування та
управління системою соціального захисту населення
України в умовах ринкової економіки. Визначено напрями бюджетного фінансування соціальної сфери
протягом 2010-2017 рр. Діяльність щодо соціального
захисту населення є обов’язковим складником будьякої сучасної держави. У цілому соціально-захисна діяльність охоплює сферу матеріального забезпечення
і надання соціальних послуг непрацездатним особам.
Досліджено групування видатків на соціальний захист
та соціальне забезпечення за різними категоріями
згідно з базою даних ОЕСР. Проаналізовано трансферти у грошовій і негрошовій формах населенню у
зведеному бюджеті України. Проаналізовано динаміку
кількості населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму за
2010-2019 рр. Виявлено сучасні проблеми фінансування та управління сферою соціального захисту населення в Україні та окреслено шляхи їх подолання.
Ключові слова: соціальна політика, захист населення, соціальні інститути, послуги, соціальна сфера,
видатки, класифікація соціальних видатків, проблеми
фінансування, заходи.
Бородіна О. А. Актуальні питання реформи децентралізації та адміністративно-територіального
устрою. — С. 68.
Досвід реформ у зарубіжних країнах свідчить, що
саме децентралізація є суттєвим фактором демократизації та модернізації економіки, передбачає конкретні
кроки з покращення якості життя, має чіткі рамки та
концептуальне наповнення.
Саме децентралізація публічного управління є
драйвером формування сприятливого регіонального
економічного простору для досягнення сталого розвитку.
Реформи адміністративно-територіального устрою останнього часу і в Україні були докорінними та
структуроутворюючими, але й попри безліч переваг,
розкрили масштабний комплекс проблем, що стосу-
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ються взаємовідносин нових рівнів публічної влади та
розподілу бюджетних коштів.
Матеріалами статті констатовано, що чинне законодавство поки не пристосоване до нової системи територіального устрою. Потребують нормативних змін
та моніторингу питання оптимальної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування,
синхронізації розвитку територіальних рівнів економіки в умовах децентралізації.
Практика продемонструвала, що стейкхолдерами
реформи на 95% є муніципалітети, громади, якім потрібні: діалог як запорука довіри, реформа бюджетних
відносин, та забезпечення соціальних пріоритетів розвитку громад.
Запропоновано низку положень щодо вдосконалення відносин між рівнями субнаціональних органів
управління, ефективності діяльності інститут префектів, розподілу місцевих фінансів, законодавчого унормування аспектів роботи місцевого самоврядування.
Ключові слова: децентралізація, адміністративнотериторіальний устрій, об’єднана територіальна громада, регіональний розвиток, субрегіональний рівень,
префекти.
Городянська Л. В. Відтворення економічних ресурсів: інноваційний аспект. — С. 99.
У статті проведено огляд класичних теорій інноваційного розвитку, виявлено глибинні причини мотивації людини до здійснення інноваційної діяльності.
На підставі огляду класичних теорій інновацій та результатів дослідження доведено, що інноваційний
розвиток підприємств залежить не лише від рівня
якості інтелектуального потенціалу персоналу, а й від
стану його економічних ресурсів. Визначено концептуальний рівень категорій інновацій, які можуть надати уявлення про інноваційні засади відтворення
економічних ресурсів та інтелектуального потенціалу
персоналу на підприємствах України в сучасних економічних, військово-політичних та епідеміологічних
умовах. Розроблено принципи формування нової стратегії економічного розвитку на основі наукового підходу до формування моделей управління бізнес-процесами, особливо інноваційними процесами підприємств. Їх суть продемонстровано за допомогою механізму планування інноваційного рівня відтворення
економічних ресурсів на підприємстві. Розроблено модель інноваційного відтворення економічних ресурсів
на підприємстві та етапи формування стратегії інноваційного розвитку підприємств у сучасному інформаційному й цифровізованому суспільстві. Встановлено,
що в основі стратегії інноваційного розвитку підприємства має бути відтворення його економічних ресурсів. Це принципово нова стратегія економічного розвитку підприємства, яка потребує розробки збалансованої системи показників інноваційного відтворення
економічних ресурсів. Створення та реалізація такої
стратегії передбачає подолання внутрішніх перешкод з
метою забезпечення тенденції інноваційного розвитку
та конкурентоздатності вітчизняного підприємства.
Ключові слова: відтворення, інноваційний розвиток, цифровізація, інвестиції інтелектуальні, відтворювані економічні ресурси, інтелектуальний потенціал,
підприємство, модель інноваційного відтворення економічних ресурсів, стратегія економічного розвитку.
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Гуцалюк О. М., Гаврилова Н. В., Котлубай В. О.
Сучасні особливості управління ризиками в контексті
стратегічного розвитку підприємства. — С. 74.
У статті розглянуто системний та комплексний
розвиток терміну «управління стратегічним розвитком
підприємства», який відбувається шляхом послідовного поєднання розробок науковців та представників
бізнесу. Стверджується, що сучасні погляди та знання
щодо управління стратегічним розвитком у нинішніх
соціально-економічних умовах суттєво впливають на
ефективність системи стратегічного управління і розвиток вітчизняних підприємств.
Розглянуто тлумачення провідних вітчизняних та
зарубіжних науковців щодо трактування понять «стратегія», «управління стратегічним розвитком», «стратегічне планування». Приділяється увага антикризовому
стратегічному управлінню на різних рівнях, а саме
через корпоративний рівень, рівень перших керівників, функціональний рівень (фінанси, маркетинг, товарна та виробнича політика), лінійний рівень (керівників підрозділів, представництв, філій).
У науковій праці значна увага приділяється корпоративній стратегії підприємства з урахуванням
впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища з метою вироблення оптимальних варіантів оперативних, тактичних та стратегічних управлінських рішень, яка має спрямовувати свої зусилля на спостереження та контроль усіх видів підприємства з метою запобігання кризовим проявам. У роботі запропоновано
заходи корпоративної стратегії, які повинні формувати
набір інструментів міжфункціональної інтеграції діяльності підприємства шляхом досягнення синергії,
сприяти активізації участі всіх відділів у розробку нової стратегії підприємства, управлінню стратегічними
ініціативами та змінами, інтеграцією стратегічних
пріоритетів та координацією людських ресурсів.
Стверджується, що управління стратегічним розвитком, спрямоване на створення конкурентних переваг підприємства й утвердження ефективної стратегічної позиції, що забезпечить майбутню життєздатність
підприємства в мінливих умовах. Вибір стратегії в
стратегічному управлінні пов’язаний зі станом ключових факторів, до яких відносяться сильні сторони галузі та підприємства, мета, місія, інтереси вищого керівництва, кваліфікація працівників. Динамічний процес стратегічного управління підприємства є тією парасолькою, під якою підприємство може впевнено рухатися до поставленої мети, незважаючи на несприятливі впливи навколишнього середовища.
Ключові слова: економічні ризики, управління
ризиками, стратегічний розвиток, стратегічне управління, стратегічний контроль.
Дейч М. Є. Екологічний менеджмент: участь громадськості. — С. 87.
У статті на прикладі Донецької області показано,
що екологічний стан не тільки не покращується, а, навпаки, з кожним роком погіршується.
Можливим шляхом виходу з екологічної кризи у
всьому світі визнано екологічний менеджмент, тому
вчені приділяють достатньо уваги можливостям та
проблемам екологічного менеджменту. Практичний
же досвід, накопичений в останні 5-10 років, вказує на
деякі проблеми впровадження екологічного менеджменту на підприємствах України.

ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЇ
Обґрунтовано, що не тільки керівництво підприємств повинно змінювати свою свідомість, це потрібно робити всім членам місцевих громад.
Наразі набуває розвитку екологічний рух, який
характеризується переходом від традиційних форм
природоохоронної роботи до екологічних ініціатив.
Показано роль та завдання громадських екологічних
установ у вирішенні соціальних та екологічних проблем, визначено основні їх типи.
Наведено приклад сучасної версії комун минулого в англійському місті Лідс Lilac Grove (Бузковий
гай). Назва комуни Lilac — це акронім, що позначає
співтовариство, що дозволяє наносити мінімальної
шкоди довкіллю.
Визначено умови ефективної участі громадськості в прийнятті важливих рішень. Обґрунтовано доцільність розробки економічних і фінансових механізмів раціонального природокористування і охорони
довкілля.
Для Донецької області, де більшість населення
проживає в промислових містах з вкрай несприятливою екологічною обстановкою, важливим аспектом
управління повинен стати механізм реалізації прав
громадян на відшкодування збитків від шкоди здоров’ю. У статті запропоновано заходи для реалізації
даного механізму.
Ключові слова: екологічний менеджмент, довкілля, громадські екологічні установи, економічні та
фінансові механізми.
Єрфорт І. Ю., Єрфорт Ю. О. Теоретико-методологічна база розробок з оцінки цінових процесів підприємства. — С. 21.
Для визначення теоретико-методологічної бази
розробок з оцінки цінових процесів підприємства проведений аналіз існуючих підходів до ціноутворення
підприємства: витратного, суб’єктивного маржинального, об’єктивного маржинального. Ідея гнучкості, як
здатності цінових процесів пристосовуватися, властива всім розглянутим підходам до ціноутворення, однак пріоритетні напрямки процесу пристосування істотно відрізняються. Витратний і суб'єктивний маржинальний підходи розглядають здатність цінового механізму пристосовуватися в одному певному ракурсі, абсолютизуючи в першому випадку витрати, в другому —
корисність для споживача. Об'єктивний маржинальний підхід, що враховує як фактори попиту, так і пропозиції, є найбільш збалансованим, і тому, вважають
автори даної роботи, найбільш прийнятною базою для
розробки методичних основ оцінки цінових процесів
підприємства. Їх розробка є перспективним напрямом
подальших досліджень і обумовлює практичну значимість аналізу існуючих підходів до ціноутворення підприємства.
Ключові слова: цінові процеси; теоретико-методологічна база; витратний підхід до ціноутворення;
суб’єктивний маржинальний підхід до ціноутворення;
об’єктивний маржинальний підхід до ціноутворення.
Задорожний Г. В. Консцієнтальна війна — провідна
форма геоекономічного підкорення свідомості як нового
предмету праці в умовах неоліберальної глобалізації. —
C. 199.
В умовах глобалізації кардинально змінюється
сам предмет праці — ним стає свідомість людини, а
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зміни у предметі праці — свідомості, технології маніпулювання свідомістю — зараз є найбільш прибутковим бізнесом. Проте свідомість стає й новим предметом нової консцієнтальної війни, яка пов'язана зі зміною свідомості та ідентифікації людини. Специфіка
сучасної війни визначається тим, що найважливіша
спрямованість глобальної війни на поразку пов'язана
з тим, щоб зруйнувати того суб'єкта, який може вести
війну і здатний розробляти й ставити стратегічні цілі.
Тому головний наступ спрямовується на знищення
тих інтелектуальних центрів, які займаються розробкою національних стратегій виживання. Розуміння
цього викликало можливість зміни пізнання світу в
новому людиномірному форматі. Консцієнтальна
війна за великим рахунком ведеться за виживання
людства, за його майбутнє. В ході цієї війни, яка є по
суті боротьбою Техносу і HOMOSу за перемогу: технічного штучного світу чи світу людяного, уже формується і насаджується у свідомість все-ще-людини картина майбутнього. На жаль, поки-що Технос тактично
виграє. Проте людина у своєму божественно-онтологічному єстві має усі потенційні можливості, перш за
все — духовно-моральнісні, для стратегічної перемоги.
Якщо людина зможе у цьому глобально-кризовому
світі залишатися людиною як такою, що усвідомить і
почне реалізовувати свою людяність у кожному своєму
вчинку, то й людяне майбутнє стане Великою Перемогою Людства.
Ключові слова: людина, людяність, консцієнтальна війна, глобалізація, свідомість, ідентичність,
ціннісна конкурентоздатність, інтелект.
Задорожний Г. В., Дуна Н. Г., Задорожна О. Г.,
Абраменко А., Іванова М., Клецова Ю., Личко Ю.,
Травкіна К., Чорна А. Особливості та перспективи Індустрії 4.0 в економіці України (науковий огляд). —
С. 159.
Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи «Духовно-ноосферо-сталий господарський
розвиток як проривна теорія постнекласичної економічної науки (методологічні засади формування)» (номер держреєстрації 0117U004936).
Обґрунтовано гіпотезу про те, що на сьогодні
економічні трансформації на рівні світового і національного господарства обумовлюються комплексним
впливом мегатрендів сучасності, перш за все пандемією COVID-19 і цифровізацією економіки та суспільства.
Розкрито характер і ступінь впливу глобальних
тенденцій та процесів Індустрії 4.0 та цифровізації на
доленосні сфери життєзабезпечення в Україні. Систематизовано та структуровано систему теоретичних поглядів на глобальний тренд Індустрії 4.0, за якими
відбуваються найбільш вагомі зміни в соціально-економічній сфері. Розроблено практичні рекомендації
щодо необхідності переходу на модель «Індустрія 4.0»
в окремих найбільш значимих галузях господарського
розвитку. Визначено послідовність розвитку платформи «Індустрія 4.0» в економіці України.
Ключові слова: суспільство, нацональна економіка, реформи, цифровізація, Індустрія 4.0, галузі господарства, виробничі технології.
Куклін О. В., Пустовійт Р. Ф., Дернова І. А. Інституціональні особливості модернізації вищої освіти в
Україні. — С. 106.
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АНОТАЦІЇ
Досліджено процес інституціоналізації вищої
школи в Україні з точки зору факторів, обумовлених
необхідністю її модернізації та з урахуванням формальних і неформальних інститутів та чинників попередньої інституціональної траєкторії розвитку. Акцентовано увагу на визначенні інституціональних причин
досягнень та невдач у сфері вітчизняної вищої освіти,
запропоновано аналіз цільової інтегральної функції
оцінки якості освіти та шляхи модернізації освітнього
процесу.
Підкреслено, що значна кількість ініційованих
інституціональних реформ у розвитку вищої освіти в
Україні призвели до виникнення недосконалих інститутів і до наслідків, коли вища освіта не відповідає нинішнім запитам з боку особистості, суспільства, потребам економіки та світовим тенденціям.
Тому для успішного економічного зростання України та забезпечення її конкурентних та інноваційних
перспектив модернізація вищої освіти повинна відбуватися у безпосередньому зв’язку з трансформацією
інституціонального середовища. У свою чергу якість
інституціонального середовища визначається ефективністю функціонування ключових інститутів. Однак
нині маємо обґрунтовані сумніви щодо того, чи маємо
в Україні необхідне інституціональне середовище для
модернізації вищої освіти, що забезпечує стійке економічне зростання й конкурентоспроможність. По
суті, невдачі в освіті є наслідком існуючих інституціональних диспропорцій між формальними і неформальними інститутами. Вказане є очевидним недоопрацюванням державної влади, що негативно впливає на зовнішні ефекти освіти в країні у цілому.
Ключові слова: інституціональна економіка,
вища освіта, формальні і неформальні інститути, модернізація освіти.
Латишева О. В., Недвига М. В., Наконечна Ю. В.
Використання різних нотацій моделювання бізнеспроцесів торговельного підприємства для планування
його діяльності. — С. 91.
У статті представлено процедуру подальшого
вдосконалення функціонування торговельного вітчизняного підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності та сталості, що пов'язано з процесами
налагодження, регламентації, реорганізації та удосконалення бізнес-процесів.
Розглянуто можливість підвищення ефективності
планування функціонування торгівельного підприємства на підставі моделювання бізнес-процесів, що дозволяє наочного відобразити всі процеси й етапи
діяльності та управління, встановити існуючі проблеми, визначити ресурси, регламенти, завдання та
результати.
Доведено, що побудова та використання моделей
бізнес-процесів у різних нотаціях націлено на підвищення ефективності планування функціонування торгівельного підприємства, оскільки ці моделі дозволяють наочно відобразити всі процеси й етапи діяльності
та управління, встановити існуючі проблеми у вигляді
«критичних точок» процесу, визначити ресурси,
регламенти, завдання та бажані результати.
Для визначення стану функціонування основних
бізнес-процесів підприємства для наочного зображення процесів та етапів робіт побудовано діаграму
основного бізнес-процесу в системі моделювання бізнес-процесів — «Bizagi. Modeler» — системі, яка спря-
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мована на моделювання, виконання, автоматизацію й
аналіз бізнес-процесів у модулі Modeler в нотації
BPMN, де моделюється послідовність дій і подій.
Отримана діаграма дій основного бізнес-процесу торговельного підприємства в стандарті моделювання
бізнес-процесів — «Bizagi. Modeler» дозволила встановити перелік операцій бізнес-процесу і перелік документів з їх характеристикою.
Запропонована модель у нотації IDEF0 основного бізнес-процесу передбачає побудову бізнесфункції або роботи (представлені на діаграмах у вигляді прямокутників): і дані і об'єкти (зображувані у
вигляді стрілок, що зв'язують між собою роботи); при
цьому до механізму управління відносяться: персонал,
основні фонди та технічні засоби тощо.
У статті досліджено можливості впровадження сучасного інструментарію удосконалення бізнес-процесів реалізації товару в умовах вітчизняного торговельного підприємства, розглянуто напрями покращення
ефективності функціонування основних бізнес-процесів підприємства; обрано та доведено доцільність
впровадження системи управління бізнес-процесами
на підставі їх регламентації та моделювання для забезпечення ефективності роботи магазину. Для цього обрано та застосовано інструментарій стратегічного планування платформи бізнес-моделювання «ARIS Express», що відбиває основні етапи стратегічного планування розвитку торговельного підприємства. Представлено результат декомпозиції бізнес-процесу стратегічного планування на підставі результатів функціонального моделювання стандарту IDEF0 процесу планування діяльності, що дозволяє якнайкраще описати,
регламентувати бізнес-процеси діяльності базового
підприємства.
Ключові слова: бізнес-процеси, моделювання
бізнес-процесів, функціональна модель, декомпозиція, нотація IDEF0, методологія «Architecture of
Integrated Information Systems — ARIS», платформа
«Bizagi. Modeler».
Ляшенко В. І., Петрова І. П. BCG-аналіз промисловості Придніпровського та Донецького економічних
районів: визначення смарт-пріоритетів та стратегій
розвитку. — С. 35.
У статті визначено смарт-пріоритети промисловості Придніпровського та Донецького економічних
районів та оптимальні стратегії перерозподілу фінансових потоків між різними видами економічної діяльності. Виявлено, що матриця BCG дозволяє визначити
стратегічну позицію щодо кожного виду економічної
діяльності промисловості та на основі аналізу цієї позиції обрати стратегію її розвитку.
Запропоновано модифіковану матрицю BCG, яка
призначена для дослідження смарт-пріоритетів промисловості Придніпровського та Донецького економічних районів. Передбачено виділення чотирьох
стратегічних зон матриці BCG — «Стратегічні лідери»,
«Поточні лідери», «Перспективні лідери» та «Депресивні сектори», що дає змогу вибрати відповідну стратегію подальшого розвитку галузей промисловості.
Визначено, що для «Стратегічних лідерів» застосовується стратегія збереження лідерства; «Поточних лідерів» — стратегія отримання максимального прибутку,
що спрямовується на розробку нових товарів та підтримання товарів галузей «Стратегічних лідерів»;
«Перспективних лідерів» — стратегії інвестування або
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селективного розвитку; «Депресивних секторів» — цільова стратегія для депресивних секторів або ліквідація депресивних секторів/вихід із ринку. Визначено,
що Придніпровському та Донецькому економічним
районам слід зосередитися на таких smart-пріоритетах
як «Стратегічні лідери» та «Перспективні лідери».
Запропоновано «режим міжнародно-публічноприватного партнерства» для залучення інвестицій в
економіку районів, який поєднує систему стимулів
і пільг, обов’язкових умов й обмежень для дотримання
балансу інтересів міжнародних донорів, держави і бізнесу. Наведено алгоритм введення регуляторного
режиму міжнародно-публічно-приватного партнерства.
Ключові слова: BCG-аналіз, Придніпровський
економічний район, Донецький економічний район,
промисловість, смарт-пріоритети, стратегія, режим
міжнародно-публічно-приватного партнерства.
Новікова О. Ф., Антонюк В. П., Ляшенко В. І.,
Азьмук Н. А., Остафійчук Я. В., Шамілева Л. Л., Панькова О. В., Новак І. М., Шастун А. Д., Касперович О. Ю. Формування концептуальних засад цифрової
трансформації освіти та науки України. — С. 190.
В статті обґрунтовано необхідність формування
цифрових навичок серед широких верств населення та
роль системи освіти в цьому процесі. Відзначено своєчасність розробки проєкту Концепції цифрової трансформації освіти та науки на період до 2026 року, підготовленого Міністерством освіти і науки України.
Стисло викладено зміст проєкту Концепції цифрової
трансформації та здійснено її експертну оцінку. Відзначено певні позитивні сторони Концепції та систематизовано упущення і слабкі місця проєкту. До основних недоліків віднесено: дисбаланс між освітою та
наукою у проєкті Концепції, оскільки в ньому цифрова трансформація науки майже не розглядається; не
враховано низки важливих нормативно-правових документів України, в тому числі рамки цифрових компетенцій для громадян України; недостатня спрямованість документу на цифрову модернізацію всього
змісту освіти всіх рівнів та забезпечення формування
базових цифрових компетенцій у здобувачів освіти.
Зроблено висновок, що проєкт потребує суттєвого
удосконалення, розроблено рекомендації, які сприятимуть доопрацюванню проєкту Концепції для підвищення його якості та відповідності сучасним трендам цифровізації.
Ключові слова: цифровізація, цифрова трансформація, цифрові компетенції, цифрова модернізація
освіти, цифровізація наукової діяльності.
Новікова О. Ф., Остафійчук Я. В., Азьмук Н. А.,
Хандій О. О., Панькова О. В. Стратегічні напрями безпеки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в
умовах обмежених можливостей. — С. 80.
Розкрито низьку роль малого підприємництва в
Україні. Визначено зниження рейтингу легкості ведення бізнесу за міжнародними порівняннями. Показано низький рівень використання важелів соціального діалогу суб’єктами соціально-трудових відносин.
Розкрито зміст та ефективність європейської допомоги у межах двадцяти цілей Східного партнерства, які
діяли до 2020 р. Визначено та запропоновано на період
до 2025 р. продовження цієї взаємодії та конкретизовано нові цілі нового рамкового документу. Розкрито
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позитивні ініціативи Офісу розвитку МСП, спрямовані на протидію наслідкам пандемії. Обґрунтовано
пропозиції з визначення напрямів використання українських товарів та послуг, які можуть скласти конкуренцію відповідним іноземним товарам і послугам.
Оцінено державну політику з підтримки підприємництва під час пандемії COVID-19 та надано рекомендації з її подальшого удосконалення.
Ключові слова: малий та середній бізнес, соціальний діалог, безпека, розвиток, східне партнерство,
цифровізація, креативні індустрії.
Осадча Н. В. Концептуальні засади реалізації та
вдосконалення експортної стратегії Запорізької області. — С. 60.
У статті проаналізовано інструменти диверсифікації ринків. Досліджено стан розвитку експортної
діяльності України та Запорізької області в умовах
пандемії. Визначено основні загрози зовнішньоекономічній діяльності. Виявлено, що в Україні відсутній
законодавчо обґрунтований механізм взаємодії держави та галузевих громадських організацій. Певні намагання побудувати механізм діалогу влади та бізнесу
є непослідовними. Для просування цих процесів потрібні структури, які б могли чітко сформулювати органам влади свої актуальні вимоги і відстоювати інтереси своїх галузей усіма конституційно можливими засобами, тобто позиціонувати себе та захищати свої інтереси в державних органах виконавчої влади.
Ключові слова: експортний потенціал, експорт,
імпорт, експортний клімат, програма дій.
Піжук О. І. Структурні зміни сукупних доходів домогосподарств України в умовах цифровізації. — С. 153.
У рамках даного наукового дослідження ми припускали, що цифровізація є одним із факторів впливу
на зростання добробуту населення України, головним
критерієм якого є сукупний дохід домогосподарств.
Для підтвердження визначеної гіпотези нами були використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, зокрема порівняльного аналізу та синтезу —
при дослідженні динаміки зростання сукупних доходів
домогосподарств України у порівнянні з іншими країнами світу та визначення рівня доступу останніх до
мережі Інтернет; регресійного аналізу — при встановленні взаємозв’язку між детермінантами та сукупним
доходом домогосподарств України тощо.
Використовуючи регресійний аналіз, на основі
статистичних даних за період 2001-2019 рр. щодо сукупних доходів населення України (Y) та відсотку домогосподарств, що мають підключення до мережі Інтернет (змінна х) доведено гіпотезу про те, що цифровізація здійснює вплив на рівень сукупного доходу домогосподарств шляхом виявлення залежності Y від х.
На етапі специфікації була обрана парна експоненціальна регресія, параметри якої оцінені методом найменших квадратів. Статистична значимість рівняння
регресії перевірена за допомогою коефіцієнта детермінації і критерію Фішера. Встановлено, що в досліджуваній ситуації загальна варіабельність сукупних середньомісячних доходів домогосподарств України пояснюється змінною х, тобто часткою домогосподарств,
що мають доступ до мережі Інтернет. Дана гіпотеза також знайшла своє підтвердження у результаті побудови рівняння регресії на основі просторових даних
щодо сукупного доходу домогосподарств низки країн
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світу і відсотку їх підключення до мережі Інтернет станом на 2019 р.
Математичним інструментом для прогнозування
структурних змін у сукупних доходах домогосподарств
України в умовах цифровізації було обрано теорію
дискретних Марківських процесів, так звану теорію
ланцюгів Маркова, що дозволяє розглянути зміну
структури заданої сукупності як стохастичний (випадковий) процес.
Ключові слова: цифровізація, сукупні ресурси домогосподарств, оплата праці, регресійний аналіз, ланцюги Маркова.
Рогоза М. Є., Перебийніс В. І., Кузьменко О. К.,
Миколенко І. Г. Стратегії розвитку агропродовольчого
комплексу в контексті економічної та енергетичної безпеки. — С. 3.
Визначено рейтинговий список палива, пріоритетного для окремих складових агропродовольчого
комплексу. Обґрунтовано, що економічна та енергетична безпека є чинниками зовнішнього та внутрішнього середовища. Доведено необхідність формування
для агропродовольчого комплексу стратегії енергонезалежності та стратегії енергозаощадження. Розраховано два варіанти проєктних показників біогазового
комплексу цукрового заводу.
Ключові слова: агропродовольчий комплекс, економічна безпека, енергетична безпека, стратегія енергонезалежності, стратегія енергозаощадження, біогазовий комплекс.
Савченко Л. В., Гриценко С. І. Аналіз технологій
доставки LTL вантажів з точки зору економічних, екологічних та соціальних витрат. — С. 127.
Одним із основних напрямів покращення якості
надання транспортних послуг є наближення рівня сервісу та розвитку інфраструктури до європейських
стандартів, підвищення рівня безпеки та зменшення
негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Відповідно, зростає роль комплексного розгляду
логістичних рішень; раціональність більше не розглядається тільки в економічних величинах (витрати,
прибутки, термін окупності тощо), але й з точки зору
впливу на навколишнє соціально-природне середовище (шкідливі викиди, ДТП, дорожні затори, шум
тощо).
Метою статті є розгляд системи перевезень LTL
вантажів з точки зору різних компонентів економічних
та соціально-екологічних впливів та відповідних витрат.
У статті зроблено аналіз та подано власне бачення
базової термінології та понять, пов’язаних з перевезенням LTL вантажів.
Проаналізовано існуючий попит на перевезення
LTL вантажів між регіонами України та визначено
значну (більше 50%) частку попиту на такі перевезення серед загальної кількості запитів на доставку
між областями країни.
Процес доставки LTL вантажів розглянуто на базі
взаємодії відповідних стейкхолдерів, перелік та характеристика яких визначена для консолідованої та неконсолідованої технології доставки.
Основна увага приділена оцінці системи економічних та соціально-екологічних взаємовпливів, що
супроводжують процес доставки, а також відповідним
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витратам та втратам. Викладено основні компоненти
витрат, що, на думку авторів, мають прийматися до
уваги при оцінці доцільності застосування тієї чи іншої технології перевезень LTL вантажів. Також сформульовано набір чинників, які впливають на межі доцільності застосування консолідованої технології доставки LTL вантажів.
Ключові слова: перевезення LTL (збірних) вантажів; консолідація вантажів; стейкхолдери процесу перевезень; економічні, соціальні та екологічні витрати
перевезень.
Столяров В. Ф. Роздуми про творчу спадщину Володимира Кириловича Черняка та Олександра Сергійовича Ємельянова (Частина 1. Спадщина — основа Майбутнього). — С. 180.
У статті в формі мемуарно-аналітичних роздумів
розкриті провідні складові творчої спадщини д.е.н.,
професора В. К. Черняка і д.е.н., професора, членакореспондента АН України О. С. Ємельянова.
Творча спадщина В. К. Черняка розкрита його
новаторськими ідеями боротьби з бідністю шляхом
кардинальної реформи заробітної плати, підвищенням
платоспроможності населення та оцінками ефективності діяльності органів центральної та регіональної
влади з використанням положень Концепції людського розвитку: динаміки Індексу людського розвитку, зростання середньої тривалості життя, поліпшення співвідношення народжуваності і смертності.
Розкриті історичні реперні точки наукової і громадсько-політичної діяльності В. К. Черняка у 19732020 рр. Здійснено порівняльний аналіз його метрології людського розвитку з прийнятими державними рішеннями, зокрема в Державних стратегіях регіонального розвитку на період до 2020 р. та на 2021-2027 рр.
Наведено найбільш важливі настанови і поради
"Слугам народу" стосовно досягнення взаємної відповідальності влади і народу.
Розкрито управлінські промахи українського чиновництва в розрахунках і аналізі Індексу людського
розвитку на національному рівні та Індексу регіонального людського розвитку на рівні адміністративних
областей.
Творча спадщина О. С. Ємельянова розкрита в
частині його рекомендацій стосовно підвищення ролі
держави в управлінні ринковою економікою.
Наведено характерні риси місії О. С. Ємельянова
як "особисто причетного" до проблем формування
Ринку України в межах службової, наукової і депутатської діяльності 1992-2012 рр.
Розкриті революціонізуючі ідеї О. С. Ємельянова
щодо гармонізації планових начал державного управління з ринковими методами господарювання.
Стаття містить приклади спільної співпраці
В. К. Черняка й О. С. Ємельянова в державотворенні
України. Наведено приклади професійної некомпетентності українського чиновництва.
У статті зроблено звернення до "Слуг народу" з
наполегливою рекомендацією щодо вивчення, усвідомлення і використання настанов творчої спадщини
В. К. Черняка і О. С. Ємельянова.
У контексті актуалізації Звернення науковців до
Першого Президента України Л. М. Кравчука 1994
року, визначено авторські напрями подальших науково-прикладних досліджень.
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Ключові слова: творча спадщина, В. К. Черняк,
О. С. Ємельянов, "Слуги народу", людський розвиток,
подолання бідності, державне управління, Плановий
Кодекс, Євген Євтушенко "Дай Бог", Марио де Андраде "Моя душа торопится".
Ткаченко Н. М. Законодавчі зміни та новації в
бухгалтерському обліку, їх вплив на створення умов проведення реформ в оподаткуванні. — С. 142.
У статті досліджено законодавчі зміни у веденні
бухгалтерського обліку, які відбувалися протягом
останніх років. Основну увагу було приділено новаціям за Законом України від 16.01.2020 р. № 466-ІХ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо встановлення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», що охоплюють практично всі
сфери економічної діяльності, крім банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та мають для
податкової системи вагоме значення.
Ключові слова: облік, закон, податкова реформа,
стандарти, податок на прибуток, єдиний податок,
звітність, 1ДФ.
Трушкіна Н. В. Циркулярна економіка: становлення
концепції, еволюція розвитку, бар’єри, проблеми і перспективи. — С. 9.
У статті досліджено еволюцію та передумови становлення, виклики та чинники розвитку циркулярної
економіки. Проаналізовано й узагальнено існуючі наукові підходи до визначення поняття «циркулярна
економіка», які умовно систематизовано за 9 групами:
розділ економіки, парадигма, стратегія, модель, система, екологічна можливість, технологія рециклінгу,
інструмент «зеленої» економіки, вид господарської діяльності. Запропоновано термін «циркулярна економіка» розглядати з трьох позицій: як сучасну парадигму розвитку логістичних систем; стратегічний напрям сталого розвитку; економічну модель, яку засновано на технології рециклінгу промислових відходів з
метою досягнення сталого функціонування бізнесмоделей у національній економіці.
Виконано статистичний аналіз розвитку національної логістичної системи з урахуванням екологічної складової. Встановлено, що «зелена» трансформація логістичної системи України в умовах циркулярної
економіки відбувається недостатньо ефективно. Це
пов'язано з обмеженим обсягом фінансування сфери
охорони навколишнього природного середовища та
недостатнім розвитком системи рециклінгу промислових відходів. Ці питання вимагають розроблення комплексу відповідних інституційних заходів і прийняття
кардинальних логістичних рішень з урахуванням передового європейського досвіду.
Ключові слова: національна економіка, логістична система, циркулярна економіка, сталий розвиток, стратегія, парадигма, рециклінг відходів, статистичний аналіз, концептуальні підходи, систематизація,
ефект.
Шевцова Г. З., Швець Н. В. Застосування регіонального бенчмаркінгу в процесі смартпріоритизації. —
С. 47.
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Стаття присвячена науково-методичним аспектам проведення регіонального бенчмаркінгу в процесі
підприємницького відкриття у рамках регіонального
смартстратегування і викладенню результатів застосування авторської методики на прикладі одного з галузевих пріоритетних напрямів смартспеціалізації регіонів Європи.
Обґрунтовано актуальність впровадження регіонального бенчмаркінгу і місце його інкорпорації у
процес смартпріоритизації з урахуванням наявного
методичного забезпечення розроблення регіональних
стратегій смартспеціалізації. Запропонована авторська
методика регіонального бенчмаркінгу включає такі основні етапи: (1) картографування та визначення
смартпріоритетів за фокусними видами економічної
діяльності; (2) аналіз регіональних пріоритетів за європейськими цілями політики смартспеціалізації з визначенням структури їх вибору та з урахуванням інноваційної активності регіонів; (3) аналіз змісту та цілей
регіональних смартпроєктів з встановленням міжсекторальних зв’язків; (4) аналіз залучення до регіональної смартспеціалізації кластерних утворень з визначенням їх локалізації та обраних пріоритетних сфер;
(5) аналіз міжрегіональної співпраці за певним тематичним напрямом смартспеціалізації; (6) обробка та
формалізація отриманих результатів дослідження.
Викладено результати апробації запропонованої
методики на прикладі залучення хімічного сектору до
формування смартпроєктів. Проаналізовано 90 смартпріоритетів, затверджених у 69 європейських регіонах,
з використанням даних європейських інтернет-платформ. Визначено, що домінантними цілями політики
смартспеціалізації на основі хімічних виробництв є
ключові перспективні технології, сталі інновації та
цифрові трансформації. Встановлено, що саме такі
цілі обирають інноваційно активні регіони, водночас
регіони з низьким рівнем інноваційного розвитку на
додачу до сталих інновацій та ключових перспективних технологій частіше фокусуються на проєктах охорони здоров’я і безпеки. Зроблено висновок, що поєднання знань та активів у процесі смартспеціалізації
в Європі відбувається через активізацію міжгалузевого
та міжрегіонального співробітництва, зокрема на
кластерних засадах. Визначено, що міжсекторальні
зв’язки в рамках смартпроєктів здебільшого формуються в межах існуючих ланцюгів доданої вартості,
але останнім часом виникають та активно розвиваються нові міжсекторальні партнерства, які переважно
орієнтуються на діджиталізацію, дифузію інноваційних біотехнологій та технологій сталого розвитку.
Ключові слова: смартспеціалізація, процес підприємницького відкриття, бенчмаркінг, хімічна галузь, цілі політики, регіональний розвиток, інновації.
Шелеметьєва Т. В. Тенденції розвитку готельноресторанного господарства Запорізького регіону у контексті формування стратегії. — С. 27.
У статті обґрунтовано необхідність дослідження
тенденцій розвитку готельно-ресторанного господарства Запорізького регіону у контексті формування
стратегії. Сьогодні вітчизняна індустрія гостинності
розвивається швидкими темпами, особливо у великих
промислових і фінансових центрах країни. Але значущість цього сегменту для вітчизняної економіки значно нижча, ніж у розвинених країнах світу.
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Зазначено, що ефективність функціонування готельно-ресторанного господарства залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів, що мають широкий вплив на подальший розвиток індустрії гостинності. Готельно-ресторанний бізнес активно розвивається, знаходячи нові якісні риси та нові імпульси
свого розвитку, але останніми роками накопичилась
низка невирішених питань.
Проведено аналіз економічного стану та тенденцій розвитку готельно-ресторанного господарства області на основі статистичних даних Головного управління статистики Запорізької області та Державної
служби статистики України. Досліджено динаміку
кількості засобів розміщення в Запорізькій області. В
результаті виявлено наступні тенденції: кількість готельних закладів у 2019 р. значно знизилася, це пояснюється безліччю перевірок та невідповідністю готелів
європейському рівню, що зумовило жорстку конкуренцію між підприємствами готельного господарства.
Проаналізовано пропозиції туристичних послуг
Запорізької області за 2017-2019 рр. Коефіцієнт використання місткості засобів розміщування у 2019 р.
нижче від показників 2017-2018 рр. Це вказує на не
зовсім нерівномірне заповнення місць за сезонами і про
створення значної кількості резервних місць на випадок
сезонного збільшення кількості гостей.
Зазначено, що найбільша кількість закладів готельно-ресторанного господарства області припадає
на Бердянський, Мелітопольський райони і м. Запоріжжя. Це пояснюється тим, що Бердянський та Мелітопольський райони — це основні рекреаційнокурортні комплекси в області з найбільшими туристичними потоками.
Проведено аналіз динаміки кількості закладів
ресторанного господарства за 2017—2019 рр. в Запорізькій області та динаміку закладів ресторанного господарства по містах обласного значення Запорізької
області. Зазначено, що за останні роки спостерігається
постійне скорочення мережі ресторанного господарства, що належить юридичним особам. Це пов’язано
із зростанням кількості підприємств, що належать фізичним особам-підприємцям, а також із закриттям
їдалень на промислових та інших об’єктах.
Щодо вирішення проблем розвитку готельного
господарства Запорізької області запропоновано передбачити ряд стратегічних завдань. Узагальнено перспективні напрями розвитку у сфері ресторанного
бізнесу в регіоні. Залишаться тренди: національних кухонь, підприємств, що пропонують крафтові страви,
втілення здорового способу харчування, приготування
страв у присутності замовника, з фермерських продуктів, приготування низькокалорійних страв, використання низькотемпературних режимів та відкриття
закладів харчування у форматі casual, своєрідних закладів фабрик та ринків.
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Ключові слова: тенденції, розвиток, готельноресторанне господарство, регіон, динаміка, показники, перспективи, стратегія.
Шкуренко О. В. Стратегічні імперативи розвитку
логістичної інфраструктури України в умовах економіки
замкненого циклу. — С. 137.
Статтю присвячено визначенню стратегічних імперативів розвитку логістичної інфраструктури України в умовах формування нової економічної моделі —
парадигми економіки замкненого циклу. Обґрунтовано, що ефективне функціонування економіки будьякої країни неможливе без створення належної логістичної інфраструктури як фактору формування сукупного попиту, тобто середовища, в якому здійснюється
переміщення товарів. Загалом високий рівень розвитку логістики в умовах формування економіки
замкненого циклу забезпечує такі позитивні ефекти:
зниження вартості товарів і послуг, створення нових
робочих місць, збільшення обороту оптової та роздрібної торгівлі і підвищення сервісу обслуговування
покупців, підвищення інвестиційної привабливості територій з розвиненою транспортно складською інфраструктурою, поліпшення екологічної обстановки
завдяки оптимізації транспортної інфраструктури,
збільшення доходів держави від реалізації транзитного
потенціалу. Саме такі аспекти підтверджують актуальність дослідження.
Проаналізовано місце України протягом 20102018 рр. за індексом ефективності логістики, що розраховується світовим банком. Доведено, що за складовими індексу ефективності логістики найгірша ситуація складається з якістю логістичної інфраструктури
внаслідок високого рівня фізичного та морального
зносу, що сповільнює розвиток країни в цілому. Представлено взаємозв’язок між складовими (ефективність
митної обробки вантажу; якість логістичної інфраструктури; міжнародні вантажовідправлення; якість
логістичних послуг; контроль і відстеження вантажів;
своєчасність доставки вантажів) та індексом ефективності логістики. Запропоновано стратегічні орієнтири
розвитку логістичної інфраструктури в умовах створення нової економічної моделі з орієнтацією на економіку замкненого циклу, що є складовою національної логістичної стратегії, метою якої є гармонізація інтересів учасників економічного процесу в соціальноекономічному середовищі, а її основні напрями мають
бути спрямовані на удосконалення параметрів вхідних
потоків ресурсів на основі покращення зв’язків з
суб’єктами підприємництва; удосконалення внутрішніх потоків, тобто результатів і погодженості дій; удосконалення зв’язків зі споживачами, забезпечення
найбільш точної відповідності вихідних потоків товарів та послуг з їх вимогами.
Ключові слова: логістична інфраструктура, розвиток, стратегічні імперативи, економіка замкненого
циклу.
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Антонюк В. П. Стратегия развития высшего образования Украины в контексте требований к человеческому капиталу и евроинтеграционных процессов. —
С. 113.
В статье обосновывается необходимость разработки стратегических подходов к модернизации системы высшего образования Украины в соответствии
с текущими потребностями социального развития и
евроинтеграционных процессов. Осуществлен анализ
формирования образовательной политики в Украине
ее стратегических приоритетов на протяжении всего
периода независимости. Выявлено усиление ориентации системы высшего образования Украины в европейское образовательное пространство, отмечены
определенные изменения в модернизации высшей
школы. Однако они не обеспечивают устойчивых прогрессивных изменений в системе высшего образования, решения существующих проблем и преодоления
отставания отечественной СВО от развитых стран.
Проведена экспертиза проекта Стратегии развития
высшего образования на 2021-2031 годы, сделана
оценка ее положительных параметров и выявлен ряд
упущений и недостатков, которые ограничат ее роль в
существенной модернизации украинской высшей
школы в соответствии с потребностями развития человеческого капитала и в современных процессах
трансформации общества, могут препятствовать модернизации самой высшей школы и ее евроинтеграционному вектору развития. Они связаны со слабым
концептуальным обоснованием ведущей роли высшего образования в современном социальном прогрессе; отсутствием должного внимания Стратегии к
основным заинтересованным сторонам СВО, в первую
очередь к работодателям, которые формируют рынок
труда для выпускников высших учебных заведений, а
также к потребителям образовательных услуг — студентам и населению в целом. В подготовленном проекте Стратегии недостаточно учтены широкие возможности цифровизации для развития вузов, приоритетная необходимость формирования у студентов
навыков инновационности и предпринимательства,
необходимость большей ориентации деятельности
высших учебных заведений на потребности развития
регионов.
Ключевые слова: система высшего образования,
университеты, стратегия развития высшего образования, человеческий капитал, европейское образовательное пространство.
Артеменко Д. М. Оценка основных индикаторов регуляторной политики государства в банковском секторе. — С. 147.
В статье на основе обобщения отечественного и
международного опыта оценки основных индикаторов
регуляторной политики государства в банковском секторе сформированы предложения по определению
финансового состояния и риска банкротства банка.
Предложено дополнить пруденциальный банковский надзор, основанный на отслеживании экономических нормативов отдельных банков, моделями дискриминантного анализа для комплексного определения финансового состояния и риска банкротства банков.

2021/№1

Построенная эталонная матрица дискриминантного анализа уровня финансового состояния и степени риска наступления банкротства банка способствует повышению качества финансового определения
его рыночной стоимости, которая является надежным
индикатором для принятия обоснованных решений со
стороны владельцев, менеджеров и клиентов по поддержанию его эффективного функционирования и
дальнейшего стабильного развития.
Использование диапазона значений уровня вероятности банкротства, который является обратной величиной интегрального показателя финансового состояния банка, позволяет более дифференцированно
определить классы банков по уровню финансового состояния и группы банков по риску банкротства.
Разработана эталонная матрица, как исходная составляющая методического обеспечения комплексной
финансовой оценки рыночной стоимости банков, позволяет избегать ошибок при выборе методического
подхода и методов расчета рыночной стоимости конкретного банка и выявлять потенциальные банкибанкроты для детальной переоценки их кредитных
портфелей и портфелей ценных бумаг.
Ключевые слова: оценка, индикаторы, регуляторная политика, вероятность банкротства, финансовое
состояние, банк.
Болотина Е. В., Шубная Е. В., Бывшева Л. А. Особенности финансирования и управление системой социальной защиты населения в Украине. — С. 120.
В статье рассмотрены особенности финансирования и управления системой социальной защиты населения Украины в условиях рыночной экономики.
Определены направления бюджетного финансирования социальной сферы на протяжении 2010-2017 гг.
Деятельность относительно социальной защиты населения является обязательной составляющей любого
современного государства. В целом социально-защитная деятельность охватывает сферу материального
обеспечения и предоставления социальных услуг нетрудоспособным лицам. Исследовано группирование
расходов на социальную защиту и социальное обеспечение по разным категориям согласно базе данных
ОЕСР. Проанализированы трансферты в денежной и
неденежной формах населению в сводном бюджете
Украины. Проанализирована динамика количества
населения со среднедушевыми эквивалентными общими доходами в месяц, которые ниже законодательно установленного прожиточного минимума за
2010-2019 гг. Выявлены современные проблемы финансирования и управление сферой социальной защиты населения в Украине и очерчены пути их преодоления.
Ключевые слова: социальная политика, защита
населения, социальные институты, услуги, социальная
сфера, расходы, классификация социальных расходов,
проблемы финансирования, мероприятия
Бородина О. А. Актуальные вопросы реформы децентрализации и административно-территориального
устройства. — С. 68.
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АННОТАЦИИ
Опыт реформ в зарубежных странах свидетельствует, что именно децентрализация является существенным фактором демократизации и модернизации
экономики, предусматривает конкретные шаги по
улучшению качества жизни, имеет четкие рамки и
концептуальное наполнение.
Именно децентрализация публичного управления
является драйвером формирования благоприятного
регионального экономического пространства для достижения устойчивого развития.
Реформы
административно-территориального
устройства последнего времени и в Украине были основополагающими и структурообразующими, но и,
несмотря на множество преимуществ, раскрыли масштабный комплекс проблем, касающихся взаимоотношений новых уровней публичной власти и распределения бюджетных средств.
Материалами статьи констатировано, что действующее законодательство Украины пока не приспособлено к новой системе территориального устройства. Требуют нормативных изменений и мониторинга
вопроса оптимального взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, синхронизации развития территориальных уровней экономики в условиях децентрализации.
Практика продемонстрировала, что стейкхолдерами реформы на 95% являются муниципалитеты, общины, которым нужны: диалог как залог доверия, реформа бюджетных отношений и обеспечения социальных приоритетов развития общин.
Предложен ряд положений по совершенствованию отношений между уровнями субнациональных
органов управления, эффективности деятельности институт префектов, распределения местных финансов,
законодательного нормирования аспектов работы
местного самоуправления.
Ключевые слова: децентрализация, административно-территориальное устройство, объединенная
территориальная громада, региональное развитие, субрегиональный уровень, префекты.
Городянская Л. В. Воссоздание экономических ресурсов: инновационный аспект. — С. 99.
В статье проведен обзор классических теорий инновационного развития, выявлены глубинные причины мотивации человека к осуществлению инновационной деятельности. На основании обзора классических теорий инноваций и результатов исследования
доказано, что инновационное развитие предприятия
зависит не только от уровня качества интеллектуального потенциала персонала, но и от состояния объектов его экономических ресурсов. Определен концептуальный уровень категорий инноваций, которые могут дать представление об инновационных основах
воссоздания экономических ресурсов и интеллектуального потенциала персонала на предприятиях Украины в современных экономических, военно-политических и эпидемиологических условиях. Разработаны
принципы формирования новой стратегии экономического развития на основе научного подхода к формированию моделей управления бизнес-процессами,
особенно инновационными процессами предприятий.
Их суть продемонстрирована с помощью механизма
планирования инновационного уровня воссоздания
экономических ресурсов на предприятии. Разрабо-
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таны модель инновационного воссоздания экономических ресурсов на предприятии и этапы формирования стратегии инновационного развития предприятий
в современном информационном и цифровом обществе. Установлено, что основой стратегии инновационного развития предприятия должно быть воссоздание его экономических ресурсов. Это принципиально
новая стратегия экономического развития предприятия, которая требует разработки сбалансированной
системы показателей инновационного воссоздания
экономических ресурсов. Создание и реализация такой стратегии предполагает преодоление внутренних
препятствий с целью обеспечения тенденции инновационного развития и конкурентоспособности отечественного предприятия.
Ключевые слова: воссоздание, инновационное
развитие, цифровизация, инвестиции интеллектуальные, воссоздаваемые экономические ресурсы, интеллектуальный потенциал, предприятие, модель инновационного воссоздания экономических ресурсов, стратегия экономического развития.
Гуцалюк А. Н., Гаврилова Н. В., Котлубай В. А.
Современные особенности управления рисками в контексте стратегического развития предприятия. —
С. 74.
В статье рассмотрен системное и комплексное
развитие термина «управление стратегическим развитием предприятия», который происходит путем последовательного сочетания разработок ученых и представителей бизнеса. Утверждается, что современные
взгляды и знания по управлению стратегическим развитием в нынешних социально-экономических условиях существенно влияют на эффективность системы
стратегического управления и развитие отечественных
предприятий.
Рассмотрены толкования ведущих отечественных
и зарубежных ученых относительно трактовки понятий «стратегия», «управление стратегическим развитием», «стратегическое планирование». Уделяется
внимание антикризисному стратегическому управлению на разных уровнях, а именно через корпоративный уровень, уровень первых руководителей, функциональный уровень (финансы, маркетинг, товарная
и производственная политика), линейный уровень
(руководителей подразделений, представительств, филиалов).
В научной работе значительное внимание уделяется корпоративной стратегии предприятия с учетом
влияния факторов внутренней и внешней среды с целью выработки оптимальных вариантов оперативных,
тактических и стратегических управленческих решений, которая должна направлять свои усилия на
наблюдение и контроль всех видов предприятия с целью предотвращения кризисных проявлениям. В работе предложены меры корпоративной стратегии, которые должны формировать набор инструментов межфункциональной интеграции деятельности предприятия путем достижения синергии, способствовать активизации участия всех отделов в разработку новой стратегии предприятия, управлению стратегическими
инициативами и изменениями, интеграцией стратегических приоритетов и координации человеческих ресурсов.
Утверждается, что управление стратегическим
развитием, направлено на создание конкурентных
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АННОТАЦИИ
преимуществ предприятия и утверждение эффективной стратегической позиции, которая обеспечит будущую жизнеспособность предприятия в меняющихся
условиях. Выбор стратегии в стратегическом управлении связан с состоянием ключевых факторов, к которым относятся сильные стороны отрасли и предприятия, цель, миссия, интересы высшего руководства,
квалификация работников. Динамический процесс
стратегического управления предприятия является тем
зонтиком, под которым предприятие может уверенно
двигаться к поставленной цели, несмотря на неблагоприятные воздействия окружающей среды.
Ключевые слова: экономические риски, управление рисками, стратегическое развитие, стратегическое
управление, стратегический контроль.
Дейч М. Е. Экологический менеджмент: участие
общественности. — С. 87.
В статье на примере Донецкой области показано,
что экологическое состояние не только не улучшается,
а, наоборот, с каждым годом ухудшается.
Возможным путем выхода из экологического
кризиса во всем мире признан экологический менеджмент, поэтому ученые уделяют достаточно внимания
возможностям и проблемам экологического менеджмента. Практический же опыт, накопленный в последние 5-10 лет, указывает на некоторые проблемы внедрения экологического менеджмента на предприятиях
Украины.
Обосновано, что не только руководство предприятий должно менять свое сознание, это нужно делать
всем членам местных общин.
Сейчас получило развитие экологическое движение, которое характеризуется переходом от традиционных форм природоохранной работы до экологических инициатив. Показана роль и задачи общественных экологических учреждений в решении социальных и экологических проблем, определены основные
их типы.
Приведен пример современной версии коммун
прошлого в английском городе Лидс Lilac Grove (Сиреневая роща). Название коммуны Lilac — это акроним, обозначающий сообщество, позволяет наносить
минимальный вред окружающей среде.
Определены условия эффективного участия общественности в принятии важных решений. Обоснована целесообразность разработки экономических и
финансовых механизмов, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Для Донецкой области, где большинство населения проживает в промышленных городах с крайне неблагоприятной экологической обстановкой, важным
аспектом управления должен стать механизм реализации прав граждан на возмещение ущерба от вреда здоровью. В статье предложены меры по реализации данного механизма.
Ключевые слова: экологический менеджмент,
окружающая среда, общественные экологические организации, экономические и финансовые механизмы.
Ерфорт И. Ю., Ерфорт Ю. А. Теоретико-методологическая база разработок по оценке ценовых процессов
предприятия. — С. 21.
Для определения теоретико-методологической
базы разработок по оценке ценовых процессов предприятия проведен анализ существующих подходов к
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ценообразованию предприятия: затратного, субъективного маржинального, объективного маржинального. Идея гибкости, как способности ценовых процессов приспосабливаться, присуща всем рассмотренным подходам к ценообразованию, однако приоритетные направления процесса приспособления существенно отличаются. Затратный и субъективный маржинальный подходы рассматривают способность ценового механизма приспосабливаться в одном определенном ракурсе, абсолютизируя в первом случае
затраты, во втором — полезность для потребителя.
Объективный маржинальный подход, который учитывает как факторы спроса, так и предложения, является
наиболее сбалансированным, и поэтому, считают авторы данной работы, наиболее приемлемой базой для
разработки методических основ оценки ценовых процессов предприятия. Их разработка является перспективным направлением дальнейших исследований и
обусловливает практическую значимость анализа существующих подходов к ценообразованию предприятия.
Ключевые слова: ценовые процессы; теоретикометодологическая база; затратный подход к ценообразованию; субъективный маржинальный подход к ценообразованию; объективный маржинальный подход
к ценообразованию.
Задорожный Г. В. Консциентальная война — ведущая форма геоэкономического подчинения сознания как
нового предмета труда в условиях неолиберальной глобализации. — С. 199.
В условиях глобализации кардинально меняется
сам предмет труда — им становится сознание человека,
а изменения в предмете труда — сознания, технологии
манипулирования сознанием стали наиболее прибыльным бизнесом. Сознание становится и новым
предметом новой консциентальной войны, которая
связана с изменением сознания и идентичностью человека. Специфика современной войны определяется
тем, что наиболее важная направленность глобальной
войны на поражение связана с тем, чтобы разрушить
того субъекта, который может вести войну и способен
разрабатывать и ставить стратегические цели. Поэтому
главное наступление направляется на уничтожение тех
интеллектуальных центров, которые занимаются разработкой национальных стратегий выживания. Понимание этого вызвало возможность изменения познания мира в новом человекомерном формате. Консциентальная война по большому счету ведется за выживание человечества, за его будущее. В ходе этой
войны, которая есть по сути борьбой Техноса и
HOMOSа за победу: технического искусственного
мира или мира человечного, уже формируется и
насаждается в сознание все-еще-человека картина будущего. Жаль, пока что Технос тактически выигрывает. Но человек в своем божественно-онтологическом существе имеет все потенциальные возможности, прежде всего — духовно-нравственные, для стратегической победы. Если человек сумеет в этом глобально-кризисном мире оставаться человеком как таковым, который осознает и начнет реализовывать
свою человечность в каждом своем поступке, то и человечное будущее станет Великой Победой Человечества.
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Ключевые слова: человек, человечность, консциентальная война, глобализация, сознание, идентичность, ценностная конкурентоспособность, интеллект.
Задорожный Г. В., Дуна Н. Г., Задорожная О. Г.,
Абраменко А., Иванова М., Клецова Ю., Личко Ю.,
Травкина К., Черная А. Особенности и перспективы Индустрии 4.0 в экономике Украины (научный обзор). —
С. 159.
Исследование выполнено в рамках научно-исследовательской работы «Духовно-Ноосферо-устойчивое
хозяйственное развитие как прорывная теория постнеклассической экономической науки (методологические основы формирования)» (номер госрегистрации
0117U004936).
Обоснована гипотеза о том, что сегодня экономические трансформации на уровне мирового и национального хозяйства обусловливаются комплексным
воздействием мегатрендов современности, прежде
всего пандемией COVID-19 и цифровизацией экономики и общества.
Раскрыты характер и степень влияния глобальных тенденций и процессов Индустрии 4.0 и цифровизации на судьбоносные сферы жизнеобеспечения в
Украине. Систематизирована и структурирована система теоретических взглядов на глобальный тренд
Индустрии 4.0, по которым происходят наиболее существенные изменения в социально-экономической
сфере. Разработаны практические рекомендации о
необходимости перехода на модель «Индустрия 4.0» в
отдельных наиболее значимых отраслях хозяйственного развития. Определена последовательность развития платформы «Индустрия 4.0» в экономике Украины.
Ключевые слова: общество, национальная экономика, реформы, цифровизация, Индустрия 4.0, отрасли хозяйства, производственные технологии.
Куклин О. В., Пустовийт Р. Ф., Дерновая И. А.
Институциональные особенности модернизации высшего
образования в Украине. — С. 106.
Исследован процесс институционализации высшей школы в Украине с точки зрения факторов,
обусловленных необходимостью ее модернизации и с
учетом формальных и неформальных институтов и
факторов предыдущей институциональной траектории
развития. Акцентировано внимание на определении
институциональных причин достижений и неудач в
сфере отечественного образования, предложен анализ
целевой интегральной функции оценки качества образования и пути модернизации образовательного процесса.
Подчеркнуто, что значительное количество инициированных институциональных реформ в развитии
высшего образования в Украине привели к возникновению несовершенных институтов и к последствиям,
когда высшее образование не соответствует нынешним запросам со стороны личности, общества, потребностям экономики и мировым тенденциям.
Поэтому для успешного экономического роста
Украины и обеспечения ее конкурентных и инновационных перспектив модернизация высшего образования должна происходить в непосредственной связи
с трансформацией институциональной среды. В свою
очередь, качество институциональной среды определяется эффективностью функционирования ключевых
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институтов. Однако сейчас имеем обоснованные сомнения относительно того, функционирует ли в Украине необходимая институциональная среда для модернизации высшего образования, которая обеспечивает
устойчивый экономический рост и конкурентоспособность. По сути, неудачи в образовании являются следствием существующих институциональных диспропорций между формальными и неформальными институтами. Указанное является очевидной недоработкой государственной власти и негативно влияет на
внешние эффекты образования в стране в целом.
Ключевые слова: институциональная экономика,
высшее образование, формальные и неформальные
институты, модернизация образования.
Латышева Е. В., Недвига М. В., Наконечная Ю. В.
Использование разных нотаций моделирования бизнеспроцессов торгового предприятия для планирования его
деятельности. — С. 91.
В статье представлена процедура дальнейшего совершенствования функционирования торгового отечественного предприятия для обеспечения его конкурентоспособности и устойчивости, что связано с процессами налаживания, регламентации, реорганизации
и усовершенствования бизнес-процессов.
Рассмотрена возможность повышения эффективности планирования функционирования торгового
предприятия на основании моделирования его бизнеспроцессов, что позволяет наглядно отобразить все
процессы и этапы деятельности и управления, установить существующие проблемы, определить ресурсы,
регламенты, задания и желаемые результаты.
Доказано, что построение и использование моделей бизнес-процессов в разных нотациях нацелено на
повышение эффективности планирования функционирования торгового предприятия, поскольку эти модели позволяют наглядно отобразить все процессы и
этапы деятельности и управления, установить существующие проблемы в виде «критических точек» процесса, определить ресурсы, регламенты, задания и результаты.
Для определения состояния функционирования
основных бизнес-процессов предприятия для наглядного изображения процессов и этапов работ построена
диаграмма основного бизнес-процесса в системе моделирования бизнес-процессов — «Bizagi. Modeler» —
системе, которая направлена на моделирование, выполнение, автоматизацию и анализ бизнес-процессов
в модуле Modeler в нотации BPMN, в котором моделируется последовательность действий и событий. Полученная диаграмма действий основного бизнес-процесса торгового предприятия в стандарте моделирования бизнес-процессов — «Bizagi. Modeler» позволила
установить перечень операций бизнес-процесса и перечень документов с их характеристикой.
Предложенная модель в нотации IDEF0 основного бизнес-процесса предусматривает построение
бизнес-функции или работы (представлены на диаграммах в виде прямоугольников): и данные и объекты
(изображаемые в виде стрелок, которые связывают
между собой работы); при этом к механизму управления относятся: персонал; основные фонды и технические средства и тому подобное.
В статье исследованы возможности внедрения современного инструментария усовершенствования бизнес-процессов реализации товара в условиях оте-
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чественного торгового предприятия, рассмотрены
направления улучшения эффективности функционирования основных бизнес-процессов предприятия; избрана и доказана целесообразность внедрения системы управления бизнес-процессами на основании
их регламентации и моделирования для обеспечения
эффективности работы магазина. Для этого избран и
применен инструментарий стратегического планирования платформы бизнес-моделирования «ARIS
Express», которое показывает основные этапы стратегического планирования развития торгового предприятия. Представлен результат декомпозиции бизнеспроцесса стратегического планирования на основании
результатов функционального моделирования стандарта IDEF0 процесса планирования деятельности,
что позволяет как можно лучше описать, регламентировать бизнес-процессы деятельности базового предприятия.
Ключевые слова: бизнес-процессы, моделирование бизнес-процессов, функциональная модель, декомпозиция,
нотация
IDEF0,
методология
«Architecture of Integrated Information Systems - ARIS»,
платформа «Bizagi. Modeler»
Ляшенко В. И., Петрова И. П. BCG-анализ промышленности Приднепровского и Донецкого экономических районов: определение смарт-приоритетов и стратегий развития. — С. 35.
В статье определены смарт-приоритеты промышленности Приднепровского и Донецкого экономических районов и оптимальные стратегии перераспределения финансовых потоков между различными видами экономической деятельности. Выявлено, что
матрица BCG позволяет определить стратегическую
позицию по каждому виду экономической деятельности промышленности и на основе анализа этой позиции выбрать стратегию ее развития.
Предложена модифицированная матрица BCG,
которая предназначена для исследования смарт-приоритетов промышленности Приднепровского и Донецкого экономических районов. Выделены четыре стратегические зоны матрицы BCG — «Стратегические лидеры», «Текущие лидеры», «Перспективные лидеры» и
«Депрессивные сектора», что позволяет выбрать подходящую стратегию дальнейшего развития отраслей
промышленности. Определено, что для «Стратегических лидеров» применяется стратегия сохранения лидерства; «Текущих лидеров» — стратегия получения
максимальной прибыли, направляемой на разработку
новых товаров «Перспективных лидеров» и поддержания товаров отраслей «Стратегических лидеров»;
«Перспективных лидеров» — стратегия инвестирования или селективного развития; «Депрессивных секторов» — целевая стратегия для депрессивных секторов
или ликвидация депрессивных секторов / выход с
рынка. Определено, что Приднепровскому и Донецкому экономическим районам следует сосредоточиться на таких smart-приоритетах как «Стратегические лидеры» и «Перспективные лидеры».
Предложен «режим международно-публичночастного партнерства» для привлечения инвестиций в
экономику районов, который сочетает систему стимулов и льгот, обязательных условий и ограничений для
соблюдения баланса интересов международных доноров, государства и бизнеса. Приведен алгоритм введе-
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ния регуляторного режима международно-публичночастного партнерства.
Ключевые слова: BCG-анализ, Приднепровский
экономический район, Донецкий экономический
район, промышленность, смарт-приоритеты, стратегия, режим международно-публично-частного партнерства.
Новикова О. Ф., Антонюк В. П., Ляшенко В. И.,
Азьмук Н. А., Остафийчук Я. В., Шамилева Л. Л.,
Панькова О. В., Новак И. Н., Шастун А. Д,, Касперович А. Ю. Формирование концептуальных основ цифровой трансформации образования и науки Украины. —
С. 190.
В статье обоснована необходимость развития
цифровых навыков среди населения и роль системы
образования в этом процессе. Отмечена своевременность разработки проекта Концепции цифровой
трансформации образования и науки до 2026 года, который подготовлен Министерством образования и
науки Украины. Кратко изложено содержание проекта
Концепции цифровой трансформации, относительно
которого была проведена экспертная оценка. Были отмечены некоторые позитивные аспекты Концепции,
также были систематизированы упущения и недостатки проекта. К основным недостаткам отнесены:
дисбаланс между образованием и наукой в проекте
Концепции, поскольку в нем цифровая трансформация науки почти не рассматривается; не принят во
внимание ряд важных нормативных документов Украины, включая рамки цифровых компетенций для
граждан Украины; недостаточная ориентация документа на цифровую модернизацию содержания образования всех уровней и обеспечение формирования
основных цифровых компетенций учащихся. Был сделан вывод о том, что проект нуждается в значительном
совершенствовании, разработаны рекомендации, которые будут способствовать пересмотру проекта Концепции в целях повышения ее качества и удовлетворения современным тенденциям цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая
трансформация, цифровые компетенции, цифровая
модернизация образования, цифровизация научной
деятельности.
Новикова О. Ф., Остафийчук Я. В., Азьмук Н. А.,
Хандий Е. А., Панькова О. В. Стратегические направления безопасности развития малого и среднего бизнеса
в Украине в условиях ограниченных возможностей. —
С. 80.
Раскрыта низкая роль малого бизнеса в Украине.
Определено снижение рейтинга легкости ведения бизнеса в международных сравнениях. Показан низкий
уровень использования рычагов социального диалога
субъектами социально-трудовых отношений. Раскрыты содержание и эффективность европейской помощи в пределах двадцати целей Восточного партнерства, которые действовали до 2020 г. Обоснованы
предложения продолжения этого взаимодействия на
период до 2025 г. и конкретизированы новые цели нового рамочного документа. Раскрыты позитивные
инициативы Офиса развития малого среднего предпринимательства, направленные на противодействие
последствиям пандемии. Обоснованы предложения по
определению направлений использования украинских
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товаров и услуг, которые могут составить конкуренцию соответствующим иностранным товарам и услугам. Оценена государственная политика по поддержке
предпринимательства при пандемии COVID-19 и
даны рекомендации по ее совершенствованию.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, социальный диалог, безопасность, развитие, восточное
партнерство, цифровизация, креативные индустрии.
Осадчая Н. В. Концептуальные основы реализации
и совершенствования экспортной стратегии Запорожской области. — С. 60.
В статье проанализированы инструменты диверсификации рынков. Исследовано состояние развития
экспортной деятельности Украины и Запорожской области в условиях пандемии. Определены основные
угрозы внешнеэкономической деятельности. Выявлено, что в Украине отсутствует законодательно обоснованный механизм взаимодействия государства и отраслевых общественных организаций. Определенные
попытки построить механизм диалога власти и бизнеса являются непоследовательными. Для продвижения этих процессов необходимы структуры, которые
бы могли четко сформулировать органам власти свои
актуальные требования и отстаивать интересы своих
отраслей всеми конституционно возможными средствами, то есть позиционировать себя и защищать
свои интересы в государственных органах исполнительной власти.
Ключевые слова: экспортный потенциал, экспорт, импорт, экспортный климат, программа действий.
Пижук О. И. Структурные изменения совокупных
доходов домохозяйств Украины в условиях цифровизации. — С. 153.
В рамках данного научного исследования мы
предполагали, что цифровизация является одним из
факторов влияния на рост благосостояния населения
Украины, главным критерием которого является совокупный доход домохозяйств. Для подтверждения
определенной гипотезы нами были использованы общенаучные и специальные методы познания, в частности сравнительного анализа и синтеза — при исследовании динамики роста совокупных доходов домохозяйств Украины в сравнении с другими странами мира
и определения уровня доступа последних к сети Интернет; регрессионного анализа — при установлении
взаимосвязи между детерминантами и совокупным доходом домохозяйств Украины и др.
Используя регрессионный анализ, на основе статистических данных за период 2001-2019 гг. относительно совокупных доходов населения Украины (Y) и
процента домохозяйств, имеющих подключение к сети
Интернет (переменная х), доказана гипотеза о том, что
цифровизация оказывает влияние на уровень совокупного дохода домохозяйств путем выявления зависимости Y от х. На этапе спецификации была выбрана парная экспоненциальная регрессия, параметры которой
оценены методом наименьших квадратов. Статистическая значимость уравнения регрессии проверена с помощью коэффициента детерминации и критерия Фишера. Установлено, что в исследуемой ситуации общая вариабельность совокупных среднемесячных доходов домохозяйств Украины объясняется переменной
х, то есть долей домохозяйств, имеющих доступ к сети
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Интернет. Данная гипотеза также нашла свое подтверждение в результате построения уравнения регрессии
на основе пространственных данных относительно совокупного дохода домохозяйств ряда стран мира и
процента их подключения к сети Интернет по состоянию на 2019 г.
Математическим инструментом для прогнозирования структурных изменений в совокупных доходах
домохозяйств Украины в условиях цифровизации
была избрана теория дискретных Марковских процессов, так называемая теория цепей Маркова, позволяющая рассмотреть изменение структуры заданной совокупности как стохастический (случайный) процесс.
Ключевые слова: цифровизация, совокупные ресурсы домохозяйств, оплата труда, регрессионный
анализ, цепи Маркова.
Рогоза Н. Е., Перебийнос В. И., Кузьменко А. К.,
Миколенко И. Г. Стратегии развития агропродовольственного комплекса в контексте экономической и энергетической безопасности. — С. 3.
Определен рейтинговый список топлива, приоритетного для отдельных составляющих агропродовольственного комплекса. Обосновано, что экономическая и энергетическая безопасность являются факторами внешней и внутренней среды. Доказана необходимость формирования для агропродовольственного
комплекса стратегии энергонезависимости и стратегии энергосбережения. Рассчитаны два варианта проектных показателей биогазового комплекса сахарного
завода.
Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, экономическая безопасность, энергетическая
безопасность, стратегия энергонезависимости, стратегия энергосбережения, биогазовый комплекс.
Савченко Л. В., Гриценко С. И. Анализ технологий
доставки LTL грузов с точки зрения экономических, экологических и социальных затрат. — С. 127.
Одним из основных направлений улучшения качества предоставления транспортных услуг является
приближение уровня сервиса и развития инфраструктуры к европейским стандартам, повышение уровня
безопасности и уменьшения негативного воздействия
на окружающую среду.
Соответственно, возрастает роль комплексного
рассмотрения логистических решений; рациональность больше не рассматривается только в экономических величинах (расходы, доходы, срок окупаемости
и т.д.), но и с точки зрения воздействия на окружающую социально-природную среду (вредные выбросы, ДТП, дорожные заторы, шум и т.д.).
Целью статьи является рассмотрение системы перевозок LTL грузов с точки зрения различных компонентов экономических и социально-экологических
воздействий и соответствующих расходов.
В статье сделан анализ и дано собственное видение базовой терминологии и понятий, связанных с перевозкой LTL грузов.
Проанализирован существующий спрос на перевозки LTL грузов между регионами Украины и определена значительная (более 50%) доля спроса на такие
перевозки среди общего количества запросов на доставку между областями страны.
Процесс доставки LTL грузов рассмотрен на базе
взаимодействия соответствующих стейкхолдеров, пе-
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речень и характеристика которых определены для консолидированной и неконсолидированной технологии
доставки.
Основное внимание уделено оценке системы экономических и социально-экологических взаимодействий, сопровождающих процесс доставки, а также
соответствующим расходам и потерям. Изложены основные компоненты затрат, которые, по мнению авторов, должны приниматься во внимание при оценке
целесообразности применения той или иной схемы
доставки LTL грузов. Также сформулирован набор
факторов, которые оказывают влияние на границы целесообразности применения консолидированной технологии доставки LTL грузов.
Ключевые слова: перевозки LTL (сборных) грузов; консолидация грузов; стейкхолдеры процесса перевозок; экономические, социальные и экологические
затраты перевозок.

Статья содержит примеры совместного сотрудничества В. К. Черняка и А. С. Емельянова в государственном строительстве Украины. Приведены примеры
профессиональной некомпетентности украинского
чиновничества.
В статье сделано обращение к "Слугам народа" с
настойчивой рекомендацией по изучению, осознанию
и использованию установок творческого наследия
В. К. Черняка и А. С. Емельянова.
В контексте актуализации Обращения ученых к
Первому Президенту Украины Л. М. Кравчуку в 1994
году, определены авторские направления дальнейших
научно-прикладных исследований.
Ключевые слова: творческое наследие, В. К. Черняк, А. С. Емельянов, "Слуги народа", человеческое
развитие, преодоление бедности, государственное
управление, Плановый Кодекс, Евгений Евтушенко
"Дай Бог", Марио де Андраде "Моя душа торопится".

Столяров В. Ф. Размышления о творческом наследии Владимира Кирилловича Черняка и Александра Сергеевича Емельянова (Часть 1. Наследие — основа Будущего). — С. 180.
В статье в форме мемуарно-аналитических размышлений раскрыты ведущие составляющие творческого наследия д.э.н., профессора В. К. Черняка и
д.э.н., профессора, члена-корреспондента НАН Украины А. С. Емельянова.
Творческое наследие В. К. Черняка раскрыто его
новаторскими идеями борьбы с бедностью путем кардинальной реформы заработной платы, повышением
платежеспособности населения и оценками эффективности деятельности органов центральной и региональной власти с использованием положений Концепции человеческого развития: динамики Индекса
человеческого развития, роста средней продолжительности жизни, улучшения соотношения рождаемости и
смертности.
Раскрыты исторические реперные точки научной
и общественно-политической деятельности В. К. Черняка в 1973-2020 гг. Осуществлен сравнительный анализ его метрологии человеческого развития с принятыми государственными решениями, в том числе в
Государственных стратегиях регионального развития
на период до 2020 г. и на 2021-2027 гг.
Приведены наиболее важные установки и советы
"Слугам народа" по достижению взаимной ответственности власти и народа.
Раскрыты управленческие промахи украинского
чиновничества в расчетах и анализе Индекса человеческого развития на национальном уровне и Индекса
регионального человеческого развития на уровне
административных областей.
Творческое наследие А. С. Емельянова раскрыто
в части его рекомендаций по повышению роли государства в управлении рыночной экономикой.
Приведены характерные черты миссии А. С. Емельянова как "лично причастного" к проблемам формирования Рынка Украины в пределах служебной, научной и депутатской деятельности 1992-2012 гг.
Раскрыты революционизирующие идеи А. С. Емельянова по гармонизации плановых начал государственного управления с рыночными методами хозяйствования.

Ткаченко Н. М. Законодательные изменения и новшества в бухгалтерском учете, их влияние на создание
условий проведения реформ в налогообложении. — С. 142.
В статье исследованы законодательные изменения в ведении бухгалтерского учета, которые происходили на протяжении последних лет. Основное внимание было уделено новшествам в Законе Украины от
16.01.2020 г. № 466-IХ «О внесении изменений в
Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения
технических и логических неувязок в налоговом законодательстве», которые охватывают практически все
сферы экономической деятельности, кроме банков и
бюджетных учреждений, а также предприятий, которые в соответствии с законодательством составляют
финансовую отчетность по требованиям международных стандартов финансовой отчетности и имеют для
налоговой системы важное значение.
Ключевые слова: учет, закон, налоговая реформа,
стандарты, налог на прибыль, единый налог, отчетность, 1ДФ.
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Трушкина Н. В. Циркулярная экономика: становление концепции, эволюция развития, барьеры, проблемы
и перспективы. — С. 9.
В статье исследованы эволюция и предпосылки
становления, вызовы и факторы развития циркулярной экономики. Проанализированы и обобщены существующие научные подходы к определению понятия «циркулярная экономика», которые условно систематизированы по 9 группам: раздел экономики, парадигма, стратегия, модель, система, экологическая
возможность, технология рециклинга, инструмент «зелёной» экономики, вид хозяйственной деятельности.
Предложено термин «циркулярная экономика» рассматривать с трёх позиций: как современную парадигму развития логистических систем; стратегическое
направление устойчивого развития; экономическую
модель, основанную на технологии рециклинга промышленных отходов с целью достижения устойчивого
функционирования бизнес-моделей в национальной
экономике.
Выполнен статистический анализ развития национальной логистической системы с учётом экологической составляющей. Установлено, что «зелёная»
трансформация логистической системы Украины в
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условиях циркулярной экономики происходит недостаточно эффективно. Это связано с ограниченным
объёмом финансирования сферы охраны окружающей
природной среды и недостаточным развитием системы рециклинга промышленных отходов. Эти вопросы требуют разработки комплекса соответствующих институциональных мероприятий и принятия
кардинальных логистических решений с учётом передового европейского опыта.
Ключевые слова: национальная экономика, логистическая система, циркулярная экономика, устойчивое развитие, стратегия, парадигма, рециклинг отходов, статистический анализ, концептуальные подходы, систематизация, эффект.
Шевцова А. З., Швец Н. В. Применение регионального бенчмаркинга в процессе смарт-приоритизации. —
С. 47.
Статья посвящена научно-методическим аспектам проведения регионального бенчмаркинга в процессе предпринимательского открытия в рамках регионального смарт-стратегирования и изложению результатов применения авторской методики на примере
одного из отраслевых приоритетных направлений
смарт-специализации регионов Европы.
Обоснована актуальность внедрения регионального бенчмаркинга и место его инкорпорации в процесс смарт-приоритизации с учетом имеющегося методического обеспечения разработки региональных
стратегий смарт-специализации. Предложенная авторская методика регионального бенчмаркинга включает
следующие основные этапы: (1) картографирование и
определение смарт-приоритетов по фокусным видам
экономической деятельности; (2) анализ региональных приоритетов по европейским целям политики
смарт-специализации с определением структуры их
выбора и с учетом инновационной активности регионов; (3) анализ содержания и целей региональных
смарт-проектов с установлением межсекторальных
связей; (4) анализ привлечения к региональной смартспециализации кластерных образований с определением их локализации и избранных приоритетных
сфер; (5) анализ межрегионального сотрудничества по
определенному тематическому направлению смартспециализации; (6) обработка и формализация полученных результатов исследования.
Изложены результаты апробации предложенной
методики на примере привлечения химического сектора к формированию смарт-проектов. Проанализированы 90 смарт-приоритетов, выбранных в 69 регионах Европы, с использованием данных европейских
интернет-платформ. Определено, что доминантными
целями политики смарт-специализации на основе химических производств являются ключевые перспективные технологии, устойчивые инновации и цифровые трансформации. Установлено, что именно такие
цели выбирают инновационно-активные регионы,
при этом регионы с низким уровнем инновационного
развития в дополнение к устойчивым инновациям и
ключевым перспективным технологиям фокусируются
также на проектах в сфере здравоохранения и безопасности. Сделан вывод, что сочетание знаний и активов
в процессе смарт-специализации в Европе происходит
в результате активизации межотраслевого и межрегионального сотрудничества, в том числе, на кластерных
принципах. Определено, что межсекторальные связи в
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смарт-проектах в основном формируются в рамках существующих цепочек добавленной стоимости, при
этом в последнее время возникают и активно развиваются новые межсекторальные партнерства, которые
преимущественно ориентируются на диджитализацию, диффузию инновационных биотехнологий и
технологий устойчивого развития.
Ключевые слова: смарт-специализация, процесс
предпринимательского открытия, бенчмаркинг, химическая отрасль, цели политики, региональное развитие, инновации.
Шелеметьева Т. В. Тенденции развития гостинично-ресторанного хозяйства Запорожского региона в
контексте формирования стратегии. — С. 27.
В статье обоснована необходимость исследования
тенденций развития гостинично-ресторанного хозяйства Запорожского региона в контексте формирования
стратегии. Сегодня отечественная индустрия гостеприимства развивается быстрыми темпами, особенно
в крупных промышленных и финансовых центрах
страны. Но значимость этого сегмента для отечественной экономики значительно ниже, чем в развитых
странах мира.
Отмечено, что эффективность функционирования гостинично-ресторанного хозяйства зависит от
многих внешних и внутренних факторов, имеющих
широкое влияние на дальнейшее развитие индустрии
гостеприимства. Гостинично-ресторанный бизнес активно развивается, находя новые качественные черты
и новые импульсы своего развития, но за последние
годы накопился ряд нерешенных вопросов.
Проведен анализ экономического состояния и
тенденций развития гостинично-ресторанного хозяйства области на основе статистических данных Главного управления статистики Запорожской области и
Государственной службы статистики Украины. Исследована динамика количества средств размещения в Запорожской области. В результате выявлены следующие тенденции: количество гостиничных заведений
в 2019 г. значительно снизилось, это объясняется множеством проверок и несоответствием отелей европейскому уровню, что обусловило жесткую конкуренцию
между предприятиями гостиничного хозяйства.
Проанализированы предложения туристических
услуг Запорожской области за 2017-2019 гг. Коэффициент использования вместимости средств размещения в 2019 г. ниже показателей 2017-2018 гг. Это указывает на не совсем неравномерное заполнение мест
по сезонам и о создании значительного количества резервных мест на случай сезонного увеличения количества гостей.
Отмечено, что наибольшее количество заведений
гостинично-ресторанного хозяйства области приходится на Бердянский, Мелитопольский районы и
г. Запорожье. Это объясняется тем, что Бердянский и
Мелитопольский районы — это основные рекреационно-курортные комплексы в области с крупнейшими
туристическими потоками.
Проведен анализ динамики количества заведений
ресторанного хозяйства в 2017-2019 гг. в Запорожской
области и динамики заведений ресторанного хозяйства по городам областного значения Запорожской области. Отмечено, что за последние годы наблюдается
постоянное сокращение сети ресторанного хозяйства,
принадлежащей юридическим лицам. Это связано с
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ростом количества предприятий, принадлежащих физическим лицам-предпринимателям, а также с закрытием столовых на промышленных и других объектах.
Для решения проблем развития гостиничного хозяйства Запорожской области предложено предусмотреть ряд стратегических задач. Обобщены перспективные направления развития в сфере ресторанного
бизнеса в регионе. Остаются тренды: национальных
кухонь, предприятий, предлагающих крафтовые блюда, воплощение здорового образа питания, приготовление блюд в присутствии заказчика из фермерских
продуктов, приготовление низкокалорийных блюд,
использование низкотемпературных режимов и открытие заведений питания в формате casual.
Ключевые слова: тенденции, развитие, гостинично-ресторанное хозяйство, регион, динамика, показатели, перспективы, стратегия.
Шкуренко О. В. Стратегические императивы развития логистической инфраструктуры Украины в условиях экономики замкнутого цикла. — С. 137.
Статья посвящена определению стратегических
императивов развития логистической инфраструктуры
Украины в условиях формирования новой экономической модели — парадигмы экономики замкнутого
цикла. Обосновано, что эффективное функционирование экономики любой страны невозможно без создания надлежащей логистической инфраструктуры
как фактора формирования совокупного спроса, то
есть среды, в которой осуществляется перемещение
товаров. В целом высокий уровень развития логистики
в условиях формирования экономики замкнутого
цикла обеспечивает следующие положительные эффекты: снижение стоимости товаров и услуг, создание
новых рабочих мест, увеличение оборота оптовой и
розничной торговли и повышения сервиса обслуживания покупателей, повышение инвестиционной привлекательности территорий с развитой транспортно-
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складской инфраструктурой, улучшение экологической обстановки благодаря оптимизации транспортной инфраструктуры, увеличение доходов государства
от реализации транзитного потенциала. Именно такие
аспекты подтверждают актуальность исследования.
Проанализировано место Украины в течение
2010-2018 гг. по индексу эффективности логистики,
рассчитываемый Всемирным банком. Доказано, что
по составляющим индекса эффективности логистики,
худшая ситуация складывается с качеством логистической инфраструктуры вследствие высокого уровня
физического и морального износа, что замедляет развитие страны в целом. Представлена взаимосвязь
между составляющими (эффективность таможенной
обработки груза, качество логистической инфраструктуры, международные грузоотправления, качество логистических услуг, контроль и отслеживание грузов;
своевременность доставки грузов) и индексом эффективности логистики. Предложены стратегические ориентиры развития логистической инфраструктуры в
условиях создания новой экономической модели с
ориентацией на экономику замкнутого цикла, являющейся составляющей национальной логистической
стратегии, цель которой — гармонизация интересов
участников экономического процесса в социальноэкономической среде, а ее основные направления
должны быть ориентированы на совершенствование
параметров входящих потоков ресурсов на основе
улучшения связей с субъектами предпринимательства;
совершенствование внутренних потоков, то есть результатов и согласованности действий; совершенствование связей с потребителями, обеспечение наиболее
точного соответствия выходных потоков товаров и
услуг с их требованиями.
Ключевые слова: логистическая инфраструктура,
развитие, стратегические императивы, экономика замкнутого цикла.
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ABSTRACTS
Antonyuk V. P. Strategy for the Development of Higher
Education in Ukraine in the Context of the Requirements for
Human Capital and European Integration Processes. —
Р. 113.
The article substantiates the need to develop strategic
approaches to the modernization of the higher education
system in Ukraine in accordance with the current needs of
social development and European integration processes.
The analysis of the formation of educational policy in
Ukraine and its strategic priorities throughout the entire
period of independence is carried out. Revealed the
strengthening of the orientation of the higher education
system (HES) in Ukraine in the European educational
space, noted certain changes in the modernization of
higher education. However, they do not provide sustainable
progressive changes in the higher education system, solving
existing problems and overcoming the lag of the domestic
system of higher education from developed countries. An
examination of the draft Strategy for the Development of
Higher Education for 2021-2031 was carried out, an assessment of its positive parameters was made, and a number of omissions and shortcomings were identified that
would limit its role in the significant modernization of
Ukrainian higher education in accordance with the needs
of human capital development and in modern processes of
transformation of society, can hinder modernization of the
highest school and its European integration vector of development. They are associated with a weak conceptual
substantiation of the leading role of higher education in
modern social progress; lack of adequate attention of the
Strategy to the main stakeholders of the HES, primarily to
employers who form the labor market for graduates of
higher educational institutions, as well as to consumers of
educational services - students and the population in general. The prepared draft Strategy does not sufficiently take
into account the wide possibilities of digitalization for the
development of universities, the priority need to develop
students' skills of innovation and entrepreneurship, the
need for a greater orientation of the activities of higher
education institutions to the needs of regional development.
Keywords: higher education system, universities,
higher education development strategy, human capital,
European educational space.
Artemenko D.M. Assessment of Leading Indicators of
State Regulatory Policy in the Banking Sector. — Р. 147.
The article, based on the generalization of domestic
and international experience in assessing the leading indicators of regulatory policy in the banking sector, formed
proposals to determine the financial condition and risk of
bankruptcy of the bank.
It is proposed to supplement prudential banking supervision, based on tracking the economic standards of individual banks, with models of discriminant analysis for a
comprehensive determination of the financial condition
and risk of bankruptcy of banks.
The built-in reference matrix of discriminant analysis
of the level of financial condition and the degree of risk of
bankruptcy of the bank helps to improve the quality of financial determination of its market value, which is a
reliable indicator for informed decisions by owners, ma-
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nagers and customers to maintain its effective functioning
and further stable development.
The use of a range of values of the level of probability
of bankruptcy, which is the inverse of the integral indicator
of the financial condition of the bank, allows more differentiated determination of classes of banks by level of financial condition and group of banks by bankruptcy risk.
The developed reference matrix as a starting point of
methodological support of comprehensive financial assessment of market value of banks avoids mistakes in choosing
the methodological approach and methods of calculating
the market value of a particular bank and identify potential
bankrupt banks for detailed revaluation of their loan portfolios and securities portfolios.
Keywords: valuation, indicators, regulatory policy,
probability of bankruptcy, financial condition, bank.
Bolotina Y., Shubna O., Byvsheva L. Features of Financing and Management of the Social Protection System in
Ukraine. — Р. 120.
The article considers the features of financing and
management of the social protection system of the population of Ukraine in a market economy. The directions of
budget financing of the social sphere during 2010-2017 are
determined. Activities for the social protection of the population are a mandatory component of any modern state.
In general, social protection activities cover the area of material support and provision of social services to disabled
people. The grouping of expenditures on social protection
and social security by different categories according to the
OECD database has been studied. Transfers in monetary
and non-monetary forms to the population in the consolidated budget of Ukraine are analyzed. The dynamics of the
population with average per capita equivalent total income
per month, lower than the statutory subsistence level for
2010-2019, is analyzed. The modern problems of financing
and management of the sphere of social protection of the
population in Ukraine are revealed and the ways of their
overcoming are outlined.
Keywords: social policy, population protection, social
institutions, services, social sphere, expenditures, classification of social expenditures, funding problems, measures
Borodina O. Current Issues of Decentralization Reform
and Administrative-Territorial Device. — Р. 68.
The experience of reforms in foreign countries shows
that decentralization is an essential factor in democratizing
and modernizing the economy, provides for concrete steps
to improve the quality of life, has a clear framework and
conceptual content.
It is the decentralization of Public Administration that
is the driving force behind the creation of a favorable regional economic space for achieving sustainable development.
Reforms of the administrative-territorial structure in
Ukraine have recently been fundamental, structureforming in nature, but, despite many advantages, they have
revealed a large-scale complex of problems related to the
relationship between new levels of state power and the distribution of budget funds.
The materials of the article indicate that the current
legislation has not yet been adapted to the new system of
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territorial structure. Issues of optimal interaction between
state and local government bodies, synchronization of the
development of territorial levels of the economy in the context of decentralization require regulatory changes and
monitoring.
For the effective completion of reforms, important
steps are needed that will allow achieving the conceptual
goal of the reform: the government and all authorities must
serve the interests of society and ensure the sustainable development of the country. To do this, you need to form an
appropriate policy and implement it systematically. It is
proposed to adopt new agreements that will allow launching the work of administrations in new districts in a new
format. At the same time, it is necessary to adopt a law on
the administrative-territorial structure, which will establish
rules by which it will be possible to further modernize districts and correct mistakes made. Finally, it is necessary to
amend the Constitution in terms of local self-government
and territorial organization of power.
A number of provisions are proposed aimed at improving relations between the levels of subnational authorities, improving the efficiency of the Institute of prefects,
distributing local finances, and legislative regulation of aspects of local self-government work.
Keywords: decentralization, administrative-territorial
structure, united territorial community, regional development, sub-regional level, prefects.
Deich M. Environmental Management: Public Participation. — Р. 87.
The article on the example of Donetsk region shows
that the ecological condition does not improve, but, on the
contrary, worsens every year.
Environmental management is recognized worldwide
as a possible way to escape from the environmental crisis,
therefore scientists pay sufficient attention to the opportunities and problems of environmental management. Practical experience gained in the last 5-10 years indicates some
problems in the implementation of environmental management in Ukrainian enterprises.
It is proved that not only the management of enterprises should change their awareness; all members of local
communities should do it.
Currently, the environmental movement is developing, which is characterized by the transition from traditional forms of environmental events to environmental initiatives. The role and tasks of public ecological institutions
in solving social and ecological problems are shown, their
main types are determined.
An example of a modern version of the community of
the past in the English city of Leeds Lilac Grove is given.
The name of the community Lilac is an acronym for society that allows for minimal damage to the environment.
The conditions for effective public participation in
making important decisions are determined. The expediency of developing economic and financial mechanisms of
rational environmental resources management is proved.
For Donetsk region, where the majority of the population lives in industrial cities with extremely unfavorable
environmental conditions, an important aspect of management should be the mechanism for realizing the rights of
citizens to compensation for harm to health. The article
proposes events for the implementation of this mechanism.
Keywords: environmental management, environment,
public environmental organizations, economic and financial mechanisms.
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Erfort I., Erfort Yu. The Theoretical-Methodical Basis
of Research in Assessing Pricing Processes of Businesses. —
Р. 21.
For indicating the theoretical-methodical base of research in pricing, the authors carried out the analysis of
existing approaches to pricing: cost-pricing, marginal subjective pricing and marginal objective pricing. The idea of
flexibility as a possibility of pricing processes to adjust is
inherent in all examined approaches to pricing, however,
the key directions of adjustment process very essentially.
Cost pricing and subjective marginal pricing focus on possibility of pricing mechanism to adjust only in one certain
way: with regard to either the costs like in the first case or
utility to the customer like in the second. The objective
marginal approach to pricing which takes into consideration the factors of both supply and demand represents, in
the opinion of the authors, the well-balanced option and
the most suitable base for developing methodical basis of
assessing pricing processes of businesses. The development
of these methodical approaches is the prospective direction
of the further research and testifies the practical value of
analysis of the existing approaches to the pricing.
Keywords: pricing processes, theoretical-methodical
basis, cost-pricing, subjective marginal approach to pricing,
objective marginal approach to pricing.
Gorodianska L. Reconstitution of the Economic Resources: Innovative Basis. — Р. 99.
The article provides an overview of the classical
theories of innovative development, reveals the underlying
reasons for a person's motivation to implement innovative
activities. Based on a review of classical theories of innovation and research results, it is proved that the innovative
development of an enterprise depends not only on the
quality level of the intellectual potential of the personnel,
but also on the state of the objects of its economic resources. The conceptual level of categories of innovations
has been determined, which can give an idea of the innovative foundations of the reconstitution of economic resources and the intellectual potential of personnel at
Ukrainian enterprises in modern economic, military-political and epidemiological conditions. The principles for the
formation of a new strategy of economic development
based on a scientific approach to the formation of models
for managing business processes, especially innovative processes of enterprises, have been developed. Their essence is
demonstrated with the help of the planning mechanism of
the innovative level of reconstitution of economic resources
at the enterprise. A model of innovative reconstitution of
economic resources at an enterprise and stages of formation of a strategy for innovative development of enterprises in a modern information and digital society have
been developed. It has been established that the basis of
the strategy for the innovative development of an enterprise
should be the reconstitution of its economic resources. This
is a fundamentally new strategy for the economic development of an enterprise, which requires the development of
a balanced system of indicators for the innovative reconstitution of economic resources. The creation and implementation of such a strategy involves overcoming internal
obstacles in order to ensure the trend of innovative development and competitiveness of the domestic enterprise.
Keywords: reconstitution, innovative development,
digitalization, intellectual investments, reconstitution economic resources, intellectual potential, enterprise, model
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at innovative reconstruction of economic resources, economic development strategy.
Hutsaliuk О., Havrylova N., Kotlubay V. Modern Features of Risk Management in the Context of Strategic Development of the Enterprise. — Р. 74.
The article considers the systematic and complex development of the term "management of strategic development of the enterprise", which occurs through a consistent
combination of developments of scientists and business
representatives. It is argued that modern views and
knowledge on the management of strategic development in
the current socio-economic conditions significantly affect
the effectiveness of the strategic management system and
the development of domestic enterprises.
The interpretation of leading domestic and foreign
scholars on the interpretation of the concepts of "strategy",
"strategic development management", "strategic planning"
is considered. Attention is paid to anti-crisis strategic management at various levels, namely through the corporate
level, the level of first managers, functional level (finance,
marketing, product and production policy), linear level
(heads of departments, representative offices, branches). In
scientific work much attention is paid to the corporate
strategy of the enterprise taking into account the influence
of internal and external factors in order to develop optimal
options for operational, tactical and strategic management
decisions, which should focus on monitoring and controlling all types of enterprises to prevent crises.
The paper proposes measures of corporate strategy,
which should form a set of tools for cross-functional integration of the enterprise by achieving synergies, promote
participation of all departments in the development of new
enterprise strategy, management of strategic initiatives and
changes, integration of strategic priorities and coordination
of human resources.
It is argued that the management of strategic development, aimed at creating competitive advantages of the
enterprise and the establishment of an effective strategic
position that will ensure the future viability of the enterprise in changing conditions. The choice of strategy in strategic management is related to the state of key factors,
which include the strengths of the industry and the enterprise, purpose, mission, the interests of senior management, employee skills. The dynamic process of strategic
management of the enterprise is the umbrella under which
the enterprise can confidently move towards the goal,
despite the adverse effects of the environment.
Keywords: economic risks, risk management, strategic
development, strategic management, strategic control.
Kuklin O., Pustoviit R., Dernova I. Institutional
Features of Modernization of Higher Education in Ukraine. —
Р. 106.
The process of institutionalization of higher education
in Ukraine is studied in terms of factors due to the need
for its modernization and taking into account formal and
informal institutions and factors of the previous institutional trajectory of development. Emphasis is placed on
determining the institutional causes of achievements and
failures in the field of domestic higher education. An analysis of the target integrated function of assessing the quality of education and ways to modernize the educational
process is offered.
It is emphasized that a significant number of initiated
institutional reforms in the development of higher educa-
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tion in Ukraine have led to imperfect institutions and consequences when higher education does not meet current
demands of the individual, society, economic needs and
global trends.
Therefore, for the successful economic growth of
Ukraine and ensuring its competitive and innovative prospects, the modernization of higher education must take
place in direct connection with the transformation of the
institutional environment. In turn, the quality of the institutional environment is determined by the efficiency of key
institutions. However, we now have reasonable doubts as
to whether Ukraine has the necessary institutional environment to modernize higher education that ensures sustainable economic growth and competitiveness. In essence,
educational failures are the result of existing institutional
disparities between formal and informal institutions. This
is an obvious flaw of the government, which negatively
affects the external effects of education in the country as a
whole.
Keywords: institutional economy, higher education,
formal and informal institutions, education modernization.
Latysheva O., Nedviga M., Nakonechna Yu. The Use
of Different Notations of Design of Business Processes of
Trade Enterprise is for Planning of his Activity. — Р. 91.
The article presents the procedure for further improvement of the functioning of a domestic trade enterprise
to ensure its competitiveness and sustainability, which is
associated with the processes of adjustment, regulation, reorganization and improvement of business processes.
The possibility of increasing of efficiency of planning
of functioning of trade enterprise is on the basis of design
of business processes, that allows evident to represent all
processes and stages of activity and management, set existent problems, define resources, regulations, tasks and desirable results.
It is well-proven that construction and use of models
of business processes in different notations it is aimed at
the increase of efficiency of planning of functioning of
trade enterprise, as these models allow evidently to represent all processes and stages of activity and management,
set existent problems as «critical points» of process, to define resources, regulations, tasks and results.
For determination of the state of functioning of basic
business processes of enterprise for the evident image of
processes and stages of works is built diagram basic to the
business process in the system of design of business processes — «Bizagi. Modeler», that is sent to the design, implementation, automation and analysis of business processes in the module of Modeler in notation of BPMN,
where the sequence of executions and events is designed.
The diagram of actions of the main business process of the
trading enterprise in the standard of modeling of business
processes — «Bizagi. Modeler» allowed establishing a list of
business process operations and a list of documents with
their characteristics.
Offered model in notation of IDEF0 basic to the business process foresees the construction of business-function
or work (presented on diagrams as rectangles) and data and
objects (represented as pointers that link inter se works),
here to the mechanism of management belong: personnel;
capital assets and technical equipment.
In the article possibilities of introduction of modern
tool of improvement of business processes are investigational the realization of commodity in the conditions of
domestic trade enterprise, considered directions of im-
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provement of efficiency of functioning of basic business
processes of enterprise; expediency of introduction of control system by business processes is select and well-proven
on the basis of their regulation and design for providing of
efficiency of work of shop. For this purpose, the tool of the
strategic planning of platform is select and applied business
is a design of «ARIS Express», removes the basic stages of
the strategic planning of development of trade enterprise.
In the article the result of decoupling is presented to the
business process of the strategic planning on the basis of
results of functional design of standard of IDEF0 of process
of planning of activity, allows as good as possible to describe, to regulate the business processes of activity of base
enterprise.
Keywords: business processes, designs of business processes, functional model, decoupling, notation of IDEF0,
methodology of «Architecture of Integrated Information
Systems - ARIS», platform of «Bizagi. Modeler».
Liashenko V., Petrova I. BCG-analysis of the Industry
of the Prydneprovsk and Donetsk Economic Regions: Definition of Smart Priorities and Development Strategies. — Р. 35.
The article defines the smart priorities of the industry
of the Prydneprovsk and Donetsk economic regions and
the optimal strategies for the redistribution of financial
flows between various types of economic activity. It was
revealed that the BCG matrix allows you to determine a
strategic position for each type of economic activity of the
industry and, based on the analysis of this position, choose
a strategy for its development.
A modified BCG matrix is proposed, which is designed to study the smart priorities of the industry of the
Prydneprovsk and Donetsk economic regions. Four strategic zones of the BCG matrix are highlighted — «Strategic
Leaders», «Current Leaders», «Prospective Leaders» and
«Depressive Sectors», which allows you to choose a suitable
strategy for the further development of industries. Determined that for the «Strategic Leaders» the strategy of maintaining leadership is applied; «Current Leaders» - a strategy
of maximizing profits directed to the development of new
products of «Promising Leaders» and maintaining the
products of the «Strategic Leaders» industries; «Prospective
Leaders» - an investment or selective development strategy;
«Depressive sectors» - a target strategy for depressed sectors
or the elimination of depressed sectors / exit from the market. It was determined that the Prydneprovsk and Donetsk
economic regions should focus on such smart priorities as
«Strategic leaders» and «Prospective leaders».
A «regime of international public-private partnership»
is proposed to attract investments in the regional economies, which combines a system of incentives and benefits,
mandatory conditions and restrictions to maintain a balance of interests of international donors, the state and business. An algorithm for introducing a regulatory regime for
international public-private partnership is presented.
Keywords: BCG analysis, Prydneprovsk economic region, Donetsk economic region, industry, smart priorities,
strategy, regime of international public-private partnership.
Novikova O. F., Antoniuk V. P., Liashenko V. I.,
Azmuk N. A., Ostafiichuk Ya. V., Shamileva L. L., Pankova
O. V., Novak I. M., Shastun A. D., Kasperovych O. Yu.
Formation of Conceptual Bases of Digital Transformation of
Education and Science of Ukraine. — Р. 190.
In the article reasonably the need to develop digital
skills among the general population and the role of the
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education system in this process. Timeliness of project development was noted Concepts of digital transformation of
education and science until 2026 prepared by the Ministry
of Education and Science of Ukraine. Briefly outline the
content of the project Concepts of digital transformation
and its expert evaluation was carried out. Certain positive
aspects of the Concept were noted and the omissions and
weaknesses of the project were systematized. The main
disadvantages include: balance between education and
science in the Concept project because it contains digital
the transformationя Science hardly considered; not taking
into account a number of important normative legal documents of Ukraine, including the framework of digital competencies for Ukrainian citizens; insufficient focus of the
document on the digital modernization of the entire content of education at all levels and ensuring the formation
of basic digital applicants. It was concluded that the project
needs significant improvement, recommendations have
been developed that will contribute to the revision of the
draft Concept to improve its quality and meet modern
digitalization trends.
Keywords: digitalization, digital transformation,
digital competencies, digital modernization of education,
digitalization of scientific activity.
Novikova O. F., Ostafiichuk Ya. V., Azmuk N. A.,
Khandii O. O., Pankova O. V. Strategic Directions of Security of Small and Medium Business Development in Ukraine
in the Conditions of Limited Opportunities. — Р. 80.
A general assessment of the state of small business,
the business environment, unfavorable conditions and opportunities for its development has been carried out. The
analysis of the decrease in the rating of ease of doing business in international comparisons is presented. The features
of the state and prospects of Ukraine in the Eastern Partnership are revealed in the context of the policy of supporting small and medium-sized businesses. The directions
of the European Union's financial assistance to Ukrainian
entrepreneurship are revealed. Attention is focused on
strengthening European aid during the COVID-19 pandemic. The directions of activities created within the
framework of assistance from the European Union — the
Office for the Development of Small and Medium Enterprises, the Office for the Promotion of Ukraine's Exports,
the Ukrainian Foundation for Standards, and the Office
for Effective Regulation are disclosed. The possibilities of
presenting Ukrainian goods and services, which are unique
and competitive, to foreign markets are revealed.
The need for the development of certain types of creative industries with an emphasis on specialized activities
in the field of design has been substantiated.
In the list of barriers to implementation, the lack of
an industrial design ecosystem is put in the first place. It is
proposed to include creative formations in regional development strategies through public-private partnerships.
The essence and content of directions and measures
of state policy of Ukraine to support entrepreneurship,
which have legal regulation, are disclosed. State support for
certain industries and spheres of activity included assistance
in case of partial unemployment, credit holidays, tax preferences, cheaper loans, financial support for agribusiness,
development of the National online platform “Action.
Business". The directions of state support by target groups
have been systematized. It is proposed to use such levers
and mechanisms that will strengthen the state anti-pandemic policy.
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Keywords: small and medium business, social dialogue, security, development, Eastern partnership, digitalization, creative industries.
Osadcha N. Conceptual Principles of Realization and
Improvement of Export Strategy of Zaporizhia Region. —
P. 60.
The article analyzes the tools of market diversification. The situations of the state of development of export
activity of Ukraine and Zaporizhia region in the conditions
of pandemic are investigated. The study identifies the main
threats to foreign economic activity. In Ukraine, there is
no legally justified mechanism for interaction between the
state and sectoral NGOs. Some attempts by the state to
build a mechanism for dialogue between government and
business are inconsistent. To advance these processes,
structures were needed that could clearly articulate their
current demands to the authorities and defend the interests
of their branches by all constitutionally possible means, ie
could position themselves and defend their interests in state
executive bodies.
Keywords: export potential, export, import, export climate, action program.
Pizhuk O. Structural Changes of Income by Ukrainian
Households in Digitalization Conditions. — Р. 153.
In the framework of this research, we assumed that
digitalization is one of the factors influencing the growth
of welfare of the population of Ukraine, the main criterion
of which is the total household income. To confirm this
hypothesis, we used general and unique methods of cognition, in particular comparative analysis and synthesis — in
studying the dynamics of growth of total household income
in Ukraine compared to other countries and determining
the level of access to the Internet; regression analysis — in
establishing the relationship between the determinants and
the total income of households in Ukraine, etc.
Using regression analysis, based on statistics for the
period 2001-2019 on the total income of the population of
Ukraine (Y) and the percentage of households with Internet connection (variable x), we hypothesized that digitalization has an impact on the level of total household income
by detecting the dependence of Y on x. The parameters
were estimated using the least-squares method at the specification stage, and even exponential regression was chosen.
The statistical significance of the regression equation was
verified using the coefficient of determination and Fisher's
test. It is established that in the studied situation, the general variability of the total average monthly income of
households in Ukraine is explained by the change x, i.e.,
the share of households with access to the Internet. This
hypothesis also confirmed by constructing a regression
equation based on spatial data on household income in
several countries and the percentage of their connection to
the Internet as of 2019.
The theory of discrete Markov processes, the socalled Markov chain theory, was chosen as a mathematical
tool for forecasting structural changes in the total income
of Ukrainian households in the conditions of digitalization,
which allows considering the change in the structure of a
given population as a stochastic (random) process.
Keywords: digitalization, total household resources,
wages, regression analysis, Markov chains.
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Rogoza M., Perebyynis V., Kuzmenko O., Mykolenko I. Agri-food Complex Development Strategies in Context
of Economic and Energy Security. — Р. 3.
It has been established that the agro-food complex
occupies a prominent place in the economy of Ukraine.
Here, the number of employees (excluding resources, technological services and trade in food products) is 13.9% of
the total. 80% of the country's food needs are formed
through its own production. In the commodity structure of
national exports, agri-food products account for almost a
quarter of the volume (24.3%).
A rating list of fuels with the highest priority for individual components of the agri-food complex has been determined. For agriculture, forestry and fisheries, these are
diesel fuel and gasoline (84.2% of total amount of fuel).
For food production, it is gaseous fuel (natural gas, propane and liquefied butane), the share of which is 76.0%.
It has been proved that economic and energy security
should be considered as factors of external and internal environment of the agro-food complex. This determines the
feasibility of two strategies for the formation of energy security: energy independence strategy and energy saving
strategy.
Given the overproduction of sugar beets and sugar in
Ukraine and the unfavourable market situation on the
world markets, it is appropriate to process their surplus into
bioethanol and biogas. Since energy saving is a top priority
for sugar companies, production of their own biogas will
diversify energy sources and optimize energy consumption.
Calculations of two versions of design indicators of a
biogas plant at a sugar plant have been made (the first one
concerns processing of 400 thousand tons of sugar beets
annually, the second one has to do with 500 thousand
tons). The project analysis has showed that the biogas plant
can increase profits 5 times (per 1 ton of processed sugar
beets) by producing biogas and converting it into electricity.
Keywords: agri-food complex, economic security,
energy security, energy independence strategy, energy
saving strategy, biogas plant.
Savchenko L., Gritsenko S. Analysis of LTL Delivery
Technologies in Terms of Economic, Environmental and Social Costs. — Р. 127.
One of the main directions for improving the quality
of the provision of transport services is to bring the level of
service and infrastructure development to European standards, increase the level of safety and reduce the negative
impact on the environment.
Accordingly, the role of an integrated consideration
of logistics solutions increases; rationality is no longer considered only in economic terms (expenses, income, payback period, etc.), but also in terms of the impact on the
surrounding social and natural environment (harmful emissions, road accidents, traffic congestion, noise, etc.).
The purpose of the article is to examine the LTL
cargo delivery system in terms of various components of
economic and socio-environmental impacts and associated
costs.
The authors analyze and gives their own vision of the
basic terminology and concepts related to the transportation of LTL cargo.
The existing demand for LTL cargo transportation
between regions of Ukraine has been analyzed and a sig-
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nificant (more than 50%) share of demand for such transportation among the total number of requests for delivery
between regions of the country has been determined.
The process of LTL cargo delivery is considered on
the basis of the interaction of the relevant stakeholders, the
list and characteristics of which are determined for a consolidated and non-consolidated delivery technology.
The main attention is paid to the assessment of the
system of economic and socio-ecological interactions accompanying the delivery process, as well as the corresponding costs and losses. The main components of costs are
stated, which, according to the authors, should be taken
into account when assessing the feasibility of applying a
particular scheme of LTL cargo delivery. A set of factors
that affect the boundaries of the expediency of using the
consolidated technology of LTL cargo delivery has also
been formulated.
Keywords: LTL (groupage) cargo transportation;
freight consolidation; stakeholders of the transportation
process; economic, social and environmental costs of
transportation.
Shelemetieva T. Trends of development of hotel and
restaurant economy of Zaporizhzya region in the context of
strategy formation. — Р. 27.
The article substantiates the need to study trends in
the hotel and restaurant industry of the Zaporozhye region
in the context of strategy formation. Today, the domestic
hospitality industry is developing rapidly, especially in large
industrial and financial centers of the country. But the significance of this segment for the domestic economy is
much lower than in developed countries.
It is noted that the efficiency of the hotel and restaurant industry depends on many external and internal factors
that have a broad impact on the further development of the
hospitality industry. The hotel and restaurant business is
actively developing, finding new quality features and new
impulses of its development, but in recent years a number
of unresolved issues have accumulated.
An analysis of the economic situation and trends in
the hotel and restaurant industry of the region on the basis
of statistical data of the Main Department of Statistics of
Zaporozhye region and the State Statistics Service of
Ukraine. The dynamics of the number of accommodation
facilities in the Zaporozhye region is studied. As a result,
the following trends were identified: the number of hotel
establishments in 2019 decreased significantly, due to numerous inspections and non-compliance of hotels with the
European level, which led to fierce competition between
the hotel industry.
The offers of tourist services of Zaporizhia region for
2017-2019 are analyzed. The capacity utilization rate in
2019 is lower than in 2017-2018. This indicates not quite
uneven filling of seats by seasons and the creation of a significant number of reserve seats in case of seasonal increase
number of guests.
It is noted that the largest number of hotels and restaurants in the region falls on Berdyansk, Melitopol districts and the city of Zaporozhye. This is due to the fact
that Berdyansk and Melitopol districts are the main recreational and resort complexes in the region with the
largest tourist flows.
The analysis of the dynamics of the number of restaurants for 2017-2019 in the Zaporozhye region and the
dynamics of restaurants in the cities of regional importance
of the Zaporozhye region. It is noted that in recent years
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there has been a steady reduction in the network of restaurants owned by legal entities. This is due to the growing
number of enterprises owned by individual entrepreneurs,
as well as the closure of canteens at industrial and other
facilities.
Regarding the solution of problems of development of
hotel economy of the Zaporozhye area it is offered to provide a number of strategic tasks. The perspective directions
of development in the sphere of restaurant business in the
region are generalized. There will be trends: national
cuisines, companies offering craft dishes, the implementation of a healthy diet, cooking in the presence of the customer, from farm products, cooking low-calorie meals, using low-temperature modes and opening restaurants in casual format, a kind of factories and markets.
Keywords: trends, development, hotel and restaurant
industry, region, dynamics, indicators, prospects, strategy.
Shevtsova H., Shvets N. Applying of Regional Benchmarking in the Smart Prioritization Process. — Р. 47.
The article is devoted to the scientific and methodological aspects of regional benchmarking in the entrepreneurial discovery process as part of the development of regional smart specialization strategy. We present the results
of using the author's methodology on the example of one
of the sectoral priority areas of smart specialization in
European regions.
The relevance of the implementation of regional
benchmarking and the place of its incorporation into the
process of smart prioritization, taking into account the
existing methodological support for the development of regional smart specialization strategies have been substantiated.
The methodology for regional benchmarking proposed by the authors includes the following main stages:
(1) mapping and defining smart priorities for focal economic activities; (2) analysis of regional priorities according
to European policy objectives of smart specialization and
study of their structure taking into account the innovative
activity of the regions; (3) analysis of the content and goals
of regional smart projects with the identification of intersectoral links; (4) analysis of attracting clusters to regional
smart specialization and study their localization and selected priority areas; (5) analysis of interregional cooperation in selected thematic area of smart specialization;
(6) processing and formalization of the obtained research
results.
The results of approbation of the proposed methodology are presented on the example of involving the
chemical sector in the formation of smart projects. Using
data from European internet platforms, we examined 90
smart priorities selected in 69 European regions. It was determined that the dominant goals of the smart specialization policy based on chemical production are Key enabling
technologies, Sustainable innovation and Digital transformation. We found that these goals were chosen mainly by
the innovation-active regions, while regions with a low
level of innovation development, in addition to Sustainable
innovation and Key enabling technologies, also focus on
projects in the field of health and safety. It is concluded
that the combination of knowledge and assets in the smart
specialization process in Europe is the result of increased
intersectoral and interregional cooperation, including using
cluster technologies. Сross-sectoral linkages in smart projects are formed mostly within the existing value chains. At
the same time, recently, new intersectoral partnerships,
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which are focused mainly on digitalization, diffusion of innovative biotechnologies and technologies for sustainable
development, have emerged and are actively developing.
Keywords: smart specialization, entrepreneurial discovery process, benchmarking, chemical industry, policy
objectives, regional development, innovations.
Shkurenko O. Strategic Imperatives for the Development of Logistics Infrastructure in Ukraine in a Closed-Loop
Economy. — Р. 137.
The article is devoted to the definition of strategic
imperatives for the development of logistics infrastructure
of Ukraine in the conditions of formation of a new economic model - the paradigm of the closed cycle economy.
It is substantiated that the effective functioning of the
economy of any country is impossible without the creation
of proper logistics infrastructure as a factor in the formation
of aggregate demand, in the environment in which the
movement of goods. In general, the high level of logistics
development in a closed cycle economy provides the following positive effects: reducing the cost of goods and services, creating new jobs, increasing the turnover of wholesale and retail trade and improving customer service, increasing the investment attractiveness of developed
transport infrastructure, improving environmental situation
due to the optimization of transport infrastructure, increasing state revenues from the realization of transit potential.
These are the aspects that confirm the relevance of the
study.
The place of Ukraine during 2010-2018 is analyzed
according to the logistics efficiency index calculated by the
World Bank. It is proved that according to the components
of the logistics efficiency index, the worst situation is with
the quality of logistics infrastructure due to the high level
of physical and moral deterioration, which slows down the
development of the country as a whole. The relationship
between the components (efficiency of customs processing
of cargo; quality of logistics infrastructure; international
shipments; quality of logistics services; control and tracking
of goods; timeliness of cargo delivery) and the index of
logistics efficiency are presented. Strategic guidelines for
the development of logistics infrastructure in terms of
creating a new economic model with a focus on the closed
cycle economy, which is part of the national logistics strategy, which aims to harmonize the interests of economic
process participants in the socio-economic environment,
its main directions should be aimed at improving parameters. incoming flows of resources based on improving relations with business entities; improvement of internal flows,
in results and coherence of actions; improving relations
with consumers, ensuring the most accurate compliance of
outgoing flows of goods and services with their requirements.
Keywords: logistics infrastructure, development, strategic imperatives, closed-loop economy.
Stolyarov V. Reflections on the Creative Legacy of Vladimir Kirillovich Chernyak and Alexander Sergeevich Emelyanov (Part 1. Legacy is the Basis of the Future). — Р. 180.
The article in the form of memoir-analytical reflections reveals the leading components of the creative heritage of Doctor of Economics, Professor V. K. Chernyak and
Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member
of National Academy of Sciences of Ukraine A. S. Emelyanov.
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The creative heritage of V. K. Chernyak disclosed by
his innovative ideas of fighting poverty through a radical
reform of wages, increasing the population's ability to pay
and assessing the effectiveness of the central and regional
authorities using the provisions of the Human Development Concept: the dynamics of the Human Development
Index, an increase in life expectancy, an improvement in
the ratio of fertility and mortality.
The historical reference points of scientific and sociopolitical activities of V. K. Chernyak are revealed in 19732020. A comparative analysis of its metrology of human
development with the adopted state decisions, including in
the State strategies for regional development for the period
up to 2020, has been carried out and for 2021-2027.
The most important guidelines and advice to "Servants of the People" on achieving mutual responsibility of
the authorities and the people are given.
The administrative blunders of the Ukrainian bureaucracy are revealed in the calculations and analysis of the
Human Development Index at the national level and the
Regional Human Development Index at the level of administrative regions.
The creative heritage of A. S. Emelyanov disclosed in
the part of his recommendations on enhancing the role of
the state in the management of the market economy.
The characteristic features of the mission of
A. S. Emelyanov are given as "personally involved" in the
problems of the formation of Ukrainian Market within the
framework of official, scientific and parliamentary activities
in 1992-2012.
The revolutionary ideas of A. S. Emelyanov are disclosed to harmonize the planning principles of public administration with market methods of management.
The article contains examples of joint cooperation
between V. K. Chernyak and A. S. Emelyanov in the state
building of Ukraine. Examples of professional incompetence of the Ukrainian bureaucracy are given.
The article makes an appeal to "Servants of the People" with an insistent recommendation for the study, understanding and use of the attitudes of the creative heritage
of V. K. Chernyak and A. S. Emelyanov.
In the context of updating the Appeal of scientists to
the First President of Ukraine L. M. Kravchuk in 1994,
the author's directions for further scientific and applied research were determined.
Keywords:
creative
heritage,
V. K. Chernyak,
A. S. Emelyanov, "Servants of the people", human development, overcoming poverty, public administration, Planning Code, Evgeny Evtushenko "God forbid", Mario de
Andrade "My soul is in a hurry".
Tkachenko N. M. Legislative Changes and Innovations
in Accounting, their Influence and Creation of Conditions for
Reforms in Taxation. — Р. 142.
This article researches legislative changes in accounting, which took place in recent years. Main attention was
focused on the innovations introduced by the Law of
Ukraine of January 16, 2020 No. 466-IX “On The Introduction Of Changes Into The Tax Code of Ukraine As To
The Administration Of Taxation, Elimination of Technical
And Logical Inconsistences In Tax Legislation”, which
embrace practically all the spheres of economic activities,
apart from banks and budgetary institutions and enterprises, which, according to the legislation, report their
records according to the international standards of financial accounting and have huge importance for tax system.
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Keywords: accounting, law, tax reform, standards, income tax, single tax, reports, 1DF.
Trushkina N. Circular Economics: Concept Formation,
Evolution of Development, Barriers, Problems and Prospects. — Р. 9.
The article examines the evolution and preconditions
for the formation, challenges and factors of the circular
economy. The existing scientific approaches to the definition of "circular economy" are analyzed and generalized. It
is proposed to consider the term "circular economy" from
three positions: as a modern paradigm of development of
logistics systems; strategic direction of sustainable development; economic model, which is based on the technology
of recycling industrial waste in order to achieve sustainable
operation of business models in the national economy.
The statistical analysis of the development of the national logistics system taking into account the ecological
component is performed. It is established that the "green"
transformation of the logistics system of Ukraine in a circular economy is not effective enough. This is due to the
limited amount of funding for environmental protection
and insufficient development of the industrial waste recycling system. These issues require the development of a
set of appropriate institutional measures and the adoption
of radical logistics decisions, taking into account the best
European experience.
Keywords: national economy, logistic system, circular
economy, sustainable development, strategy, paradigm,
waste recycling, statistical analysis, conceptual approaches,
systematization, effect.
Zadorozhny G. Conscientious War is the Leading Form
of Geoeconomic Subordination of Consciousness as a New
Subject of Labor in the Context of Neoliberal Globalization. — Р. 199.
In the context of globalization, the very subject of labor is changing dramatically — it becomes human consciousness, and changes in the subject of labor —
consciousness, technologies for manipulating consciousness have become the most profitable business. Consciousness is also becoming a new subject of a new consistent
war, which is associated with a change in consciousness
and human identity. The specificity of modern war is determined by the fact that the most important direction of
a global war on defeat is connected with destroying the
subject that can wage a war and is able to develop and set
strategic goals. Therefore, the main offensive is aimed at
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destroying those intellectual centers that are developing national strategies for survival. Understanding this caused the
possibility of changing the knowledge of the world in a new
human-dimensional format. By and large, a conscientious
war is being waged for the survival of humanity, for its
future. In the course of this war, which is essentially a
struggle between Technos and HOMOS for victory: the
technical artificial world or the human world, a picture of
the future is already being formed and implanted in the
consciousness of a still-human. It's a pity that Technos is
tactically winning so far. But man, in his divine-ontological
being, has all the potential, first of all, spiritual and moral,
for a strategic victory. If a person is able in this global crisis
world to remain a person as such, who realizes and begins
to realize his humanity in every act, then the human future
will become the Great Victory of Mankind.
Keywords: man, humanity, conscientious war, globalization, consciousness, identity, value competitiveness,
intelligence.
Zadorozhny G., Duna N., Zadorozhna O., Abramen0
ko A., Ivanova M., Kletsova Yu., Lychko Yu.,Travkina K.,
Chorna A. Features and Prospects of Industry 4.0 in the
Economy of Ukraine (Scientific Review). — Р. 159.
The research was performed within the research work
"Spiritually-noosphere-sustainable economic development
as a breakthrough theory of post-classical economics
(methodological principles of formation)" (state registration number 0117U004936).
The hypothesis is substantiated that today economic
transformations at the level of world and national economy
are caused by complex influence of modern megatrends,
first of all by COVID-19 pandemic and digitalization of
economy and society.
The nature and degree of influence of global trends
and processes of Industry 4.0 and digitalization on the fateful spheres of life support in Ukraine are revealed. The system of theoretical views on the global trend of Industry 4.0
is systematized and structured, according to which the most
significant changes in the socio-economic sphere take
place. Practical recommendations have been developed on
the need to switch to the Industry 4.0 model in some of
the most important areas of economic development. The
sequence of development of the Industry 4.0 platform in
the economy of Ukraine is determined.
Keywords: society, national economy, reforms, digitalization, Industry 4.0, branches of economy, production
technologies.
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